
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SJEDNANÉ PÉČE O NEZLETILÉ 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 níže uvedenými stranami:

I. Smluvní strany
Poskytovatel: 

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú.
Bezručova 928
266 01 Beroun
IČ: 26615509
zastoupený: Bc. Gabrielou Hornou Bulkovou
(dále jen „poskytovatel“)

Objednatel:

zákonný zástupce nezletilého dítěte
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Tel:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytnutí sjednané péče o nezletilé dítě  

……………………………………………………………………………………………………………

Poskytovatel  se  zavazuje  poskytovat  dítěti  péči  v  Dětské  skupině  Slunečnice   v souladu  se
zákonem.
Objednatel se zavazuje k úhradě ceny  poskytované služby v níže stanovené výši a termínech.
Péče v Dětské skupině Slunečnice je poskytována na základě finanční podpory EU v rámci projektu
s názvem Dětská skupina Slunečnice.



III. Cena poskytované služby a platební podmínky

Poplatek za službu péče o dítě  je následující:
-  320 Kč za den, pokud dítě nenavštěvuje dětskou skupinu pravidelně 5 dní v týdnu
-  270 Kč za den, pokud dítě navštěvuje dětskou skupinu pravidelně 5 dní v týdnu
-  270 Kč  za  půlden (půlden je  hlídání  dítěte  dopoledne do  13  hodin  včetně  oběda,  nebo
odpoledne od 12 hodin do konce provozní doby dětské skupiny včetně oběda)
- 100 Kč (50 Kč u dítěte navštěvujícího  dětskou skupinu 5 dní v týdnu)  za den v případě, kdy se
dítě v domluvený den nedostaví a jeho nepřítomnost je rodičem předem omluvena.  Omluvit
dítě  je  třeba  do  7  hodin  daného  dne  prostřednictvím rezervačního  systému  webooker.  Ve
výjimečných  případech lze  nepřítomnost  omluvit  telefonicky  (telefonní  číslo   731 412 951).
V případě, že nepřítomnost dítěte nebyla předem omluvena, je poplatek za službu stanoven ve
stejné výši, jako kdyby dítě bylo v dětské skupině přítomno.

Dítě bude navštěvovat dětskou skupinu v uvedených dnech :

o Pondělí

o Úterý

o Středa

o Čtvrtek

o Pátek

  V případě volné kapacity může objednatel  přihlásit své dítě i nad rámec dohodnutých dní.

Cena za službu zahrnuje i cenu stravného a pitného režimu.  
Cena je hrazena zpětně za předchozí  měsíc a je třeba ji  uhradit nejpozději do  15. dne měsíce
následujícího  po  hrazeném  období.   Platbu  lze  provést  přímo  v kanceláři  Rodinného  centra
Slunečnice (Bezručova 928, 266 01 Beroun )  hotově nebo bankovním převodem s připsáním na
účet Rodinného centra  Slunečnice nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po hrazeném měsíci.

     
   IV. Doba trvání smlouvy a způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Ukončení docházky dítěte do dětské skupiny se provádí uzavřením Dohody o ukončení využívání
zařízení dětské skupiny.
V případě závažného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy či neschopnosti adaptace
dítěte, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit, a to písemnou
formou, na základě doručení oznámení o okamžitém odstoupení od této smlouvy druhé straně.
Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají doručením tohoto oznámení druhé straně. V případě
nepřevzetí oznámení druhou smluvní stranou se považuje oznámení o odstoupení od smlouvy za
účinné třetím dnem po odeslání tohoto oznámení druhé smluvní straně.



IV. Další práva a povinnosti poskytovatele a objednavatele služby

Poskytovatel služby prohlašuje, že osoby, které budou zajišťovat poskytnutí sjednané péče, jsou
bezúhonné, k výkonu této činnosti jsou připravené a způsobilé a jsou odborně proškolené k výkonu
této činnosti, zejména absolvování kurzu první pomoci a ochrany zdraví při práci.
Poskytovatel služby prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za
škodu (mimo jiné – škodná událost za úraz, poškození zdraví) a na další pojistné události přicházející
v úvahu.
Objednatel prohlašuje, že se seznámil s Provozním řádem projektu Dětské skupiny Slunečnice (viz
příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy) a Plánem výchovy a péče (viz příloha č. 2,
která je nedílnou součástí této smlouvy) a souhlasí s nimi.
Objednatel prohlašuje, že dítě je fyzicky i psychicky zdravé a je schopné zařazení do dětské skupiny,
že nezatajuje žádné zdravotní okolnosti stavu svého dítěte, které by mohly zapříčinit zvýšené riziko
úrazu  v Dětské  skupině  Slunečnice.  Zároveň  se  zavazuje,  že  v případě  změn  zdravotního  stavu
nezletilého dítěte  bude  informovat  poskytovatele  služby  neprodleně,  bez  zbytečného  odkladu,
písemnou formou. Stejně tak bude informovat o případných změnách údajů vedených o nezletilém
dítěti – viz článek V., bod 3.
Případné  připomínky  k průběhu  poskytovaných  služeb  budou  řešeny  prostřednictvím  zástupce
poskytovatele, kterým je Irena Pszczolková, tel. 731 412951, mail: irena.pszczolkova@gmail.com.

V. Závěrečná ustanovení
Vztah mezi smluvními stranami je založen na respektování v této smlouvě dohodnutých podmínek
a na vzájemné důvěře. Smluvní strany se zavazují řešit případné připomínky a porušení povinností,
vyplývající z této smlouvy, dohodou.
Objednatel souhlasí/nesouhlasí  se zveřejněním obrazových, zvukových či audiovizuální záznamů
dítěte  a  rodičů za účelem propagace zařízení  dětské skupiny.  Při  tom se  provozovatel  zavazuje
nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte.
Změny a doplnění této smlouvy musí být sjednány písemnou formou, uzavřením dodatků k této
smlouvě.
Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí platnými právními předpisy.
Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel služby obdrží jedno vyhotovení
smlouvy a objednavatel jedno vyhotovení smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě předchozího seznámení s jejím
obsahem. Na důkaz souhlasu s obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

V …………………….  dne:                                                                          V…………………………. dne:

Poskytovatel                                                                                  Objednatel- zástupce dítěte       

Přílohy:   č.  1  Provozní řád Dětské skupiny Slunečnice

                  č.  2  Plán výchovy a péče


