SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ
v dětské skupině – „Miniškolka Lvíček“
Zřizovatel/poskytovatel DS:
Školka Lvíček,z.s.
se sídlem Krakovská 563, 664 52 Sokolnice
zastoupená Janou Kuklovou
IČ: 06144497
a
Rodič/zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Dítě:
Jméno a příjmení

Datum narození:

Datum narození:

společně uzavírají smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Předmětem smlouvy je úplatné poskytování služeb všestranné péče o dítě v dětské
skupině Miniškolka Lvíček.
2) Zřizovatel Školka Lvíček,z.s. je poskytovatelem výše uvedené registrované dětské
skupiny dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
od 1.10.2017. Zřizovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu po dobu
pobytu dítěte v zařízení.

II. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
1) Péče o dítě bude poskytována na adrese Měnín 39, 664 57 Měnín v pracovní dny od
7.00 do 16.30 hodin.
2) V době vánočních svátků, letních měsíců a jiných nepředvídatelných událostí může
být provoz omezen. O každém takovém dočasném omezení budou zákonní zástupci
včas informováni.

III. ÚHRADA A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY A STRAVOVÁNÍ
1) Služba za péči o dítě v dětské skupině je poskytována s plnou úhradou nákladů. Výše
úhrady za službu je stanovena pro rozsah docházky ceníkem poskytovatele. Platba za
službu o péči je paušální a hradí se předem na základě písemných podkladů k platbě
na následující měsíc nejpozději do 7.dne v měsíci a je nevratná.
Platba za stravné se hradí zálohově také předem na základě písemných podkladů
k platbě na následující měsíc nejpozději do 7.dne v měsíci, řádně odhlášené dny se
odečítají, přeplatky budou odečteny z další platby.
2) Zákonní zástupci svým podpisem této smlouvy stvrzují, že jim byly ceník služeb a výše
úhrady stravného předloženy a souhlasí s nimi.
3) Zřizovatel je oprávněn ceník služeb nebo výši stravného jednostranně přizpůsobovat
obecné cenové hladině a je povinen o změnách zákonné zástupce informovat na
webových stránkách a nástěnkách v šatně.
4) Platby za službu o péči a za stravné se hradí na účet 1024170674/6100, každá platba
má přidělen jiný variabilní symbol.

IV. PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE
1) Zřizovatel zajišťuje stravu a pití pro dítě na celý den, obědy do dětské skupiny dováží
ze školní jídelny ZŠ Újezd u Brna, svačinky připravují určené osoby v prostorách malé
kuchyňky dle platných stravovacích předpisů.
2) V průběhu celého dne má dítě mají s dispozici ovocné čaje, ovocné šťávy a vodu, ke
svačinám krájené ovoce nebo zeleninu.
3) V případě výskytu alergických reakcí na některé potraviny či nápoje jsou zákonní
zástupci povinni o této skutečnosti informovat zřizovatele.
4) V případě speciálního stravovacího režimu dítěte nosí stravu zákonný zástupce
v dobře uzavíratelných a označených nádobách se jménem dítěte a datem spotřeby a
je odpovědný za kvalitu a nezávadnost této stravy. Zřizovatel zajistí uchování, ohřev a
podání stravy dle platných stravovacích předpisů.

V. POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE
1) Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte zřizovatel neprodleně informuje rodiče,
kteří jsou povinni si dítě vyzvednout co nejdříve.
2) Absence z docházky dítěte a stravování se omlouvá osobně vychovatelce při
předávání dítěte, telefonicky nebo formou SMS na telefon 603 868 266. Více ve
Vnitřních pravidlech v bodě č.II/8.

VI. DOBA TRVÁNÍ A ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY
1) Smlouva se uzavírá na dobu od ………. do ……….na …. dní v týdnu dle Evidenčního listu.
2) Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí – odhlášením dítěte z dětské skupiny s 1
měsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce, kdy byla výpověď předána.
3) Zřizovatel může okamžitě vypovědět smlouvu po předchozím písemném upozornění
zákonnému zástupci a ukončit tak docházku dítěte, když:
a) dítě bez omluvy zákonného zástupce nenavštěvuje zařízení déle než dva týdny
b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz zařízení
c) ukončení docházky dítěte doporučí lékař
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí platbu za službu o péči nebo za stravné
4) Zřizovatel může ve výjimečných situacích a mimo jiné zejména v závislosti na
naplnění kapacity zařízení přistoupit na základě žádosti zákonného zástupce na
předčasné ukončení smlouvy ke dni, na kterém se smluvní strany dohodnou (tedy bez
výpovědní lhůty). Takové předčasné ukončení dohodou (tj. bez výpovědní lhůty) není
povinností zřizovatele, ani právem zákonného zástupce. V případě, že se smluvní
strany dohodnou na předčasném ukončení této smlouvy dle tohoto odstavce (tj. bez
výpovědní lhůty), zavazuje se zákonný zástupce uhradit zřizovateli přiměřenou
náhradu nákladů spojených s takovým předčasným ukončením smlouvy ve výši
a) 1.000,-Kč v případě poskytování služby 4-5 dní v týdnu,
b) 800,-Kč v případě poskytování služby 2-3 dny v týdnu.
Zřizovatel podepíše dohodu o předčasném ukončení smlouvy (bez výpovědní lhůty)
teprve po provedení úhrady výše uvedené částky.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku.
3) Přílohou č.1 této smlouvy jsou Vnitřní pravidla, přílohou č.2 je Plán výchovy a péče.
Zákonní zástupci svým podpisem této smlouvy stvrzují, že s nimi byli seznámeni.

V Měníně ………………

……………………………………………….
Jana Kuklová
předseda spolku a ředitelka DS

……………………………………
zákonný zástupce dítěte

