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Smlouva o pravidelném poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Žižkovská školička.
dle ustanovení § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dětské skupině)

pro školní rok ………/………

Smluvní strany
ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600
Adresa: 130 00 Praha 3, Cimburkova 18/600
IČO: 63831325
zastoupená: ředitelkou školy Ing. Irenou Meisnerovou
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
a zákonným zástupcem dítěte na straně druhé:
Jméno a příjmení:

………………………………

Datum narození:

………………………………

Trvale bytem:

………………………………….……………………………………………….…

uzavírají smlouvu o pravidelném poskytování služby péče o dítě
v Dětské skupině Žižkovská školička
(dále jen „Dětská skupina“) a (dále jen „Smlouva“)
1. Účelem uzavření Smlouvy je usnadnit sladění pracovního a rodinného života zákonného zástupce dítěte
prostřednictvím zajištění služeb péče o děti v Dětské skupině a úprava vzájemných práv a povinností
poskytovatele a zákonného zástupce v souvislosti se zajišťováním péče podle Smlouvy.
2. Služba je poskytována na základě financování v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Zákonný zástupce
dítěte potvrzuje podpisem této smlouvy, že splňuje alespoň jedno z následujících kritérií pro využití této služby: je
zaměstnaný, vykonává podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá, nebo je
zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
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3. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele v případě, že přestal splňovat kritéria
pro využití této služby
4. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje dodržovat pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině zpracovaná poskytovatelem v souladu s § 10 odst. 1 zákona o dětské skupině (dále jen „Vnitřní řád“).
Vnitřní řád tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
5. Poskytovatel se zavazuje zajistit péči o …………………………….………………. narozeného/ou
dne………………….….., a to v rozsahu a za podmínek stanovených Vnitřním řádem a v souladu s plánem
výchovy a péče o dítě na období od …… . …… . 20…… do 31. 8. 20…….
6. Polední stravování dětí v Dětské skupině zajišťuje buď zákonný zástupce dítěte, nebo probíhá prostřednictvím
poskytovatele, a to zajištěním obědů v jídelně ZŠ Praha 3, Jaroslava Seiferta. Dopolední a odpolední svačinu i
pitný režim zajišťuje zákonný zástupce dítěte.
7. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat zákonného zástupce
dítěte a předat dítě zákonnému zástupci nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
8. Služba péče o dítě v Dětské skupině bude poskytována v prostorách ZŠ Cimburkova.
9. Poskytovatel se zavazuje, že bude službu poskytovat v souladu se zákonem o dětské skupině, vyhláškou č.
281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, Vnitřním řádem a
Smlouvou. Poskytovatel má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za újmu.
10. Pokud zákonný zástupce dítěte neplní závazky vyplývající mu ze Smlouvy nebo porušuje Vnitřní řád, může
poskytovatel od Smlouvy odstoupit.
11. K ukončení Smlouvy dojde:
11.1.

uplynutím doby, na kterou byla uzavřena Smlouva,

11.2.

dohodou,

11.3.

odstoupením poskytovatele od Smlouvy v důsledku opakovaného porušení Smlouvy či Vnitřního
řádu,
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11.4.
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odstoupením poskytovatele od Smlouvy v případě, že zákonný zástupce dítěte přestane nadále
splňovat kritéria pro využití této služby,

11.5.

odstoupením poskytovatele od Smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti
poskytovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností
Dětské skupiny),

12. V případě opakovaného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy či Vnitřního řádu dojde k ukončení
Smlouvy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce od písemného oznámení poskytovatele o odstoupení
od Smlouvy.
13. Smluvní strany tímto prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě jsou úplné a pravdivé, a jsou si vědomy právních
následků, které by vyplývaly z uvedení nepravdivých údajů. Dále smluvní strany prohlašují, že se s textem
Smlouvy a Vnitřního řádu seznámily a nejsou jim známy žádné překážky, které by jim bránily v pochopení
obsahu Smlouvy či Vnitřního řádu.
14. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
15. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, nejdéle však do zahájení povinné školní docházky dítěte.

V Praze dne …………………..

…………………………….
ředitelka školy

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

