Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
uzavřená mezi
Dětská skupina Žižkovská školička I.
IČ: 63 83 13 25
Cimburkova 600/18, Praha 3 - Žižkov
Zastoupená ing. Irenou Meisnerovou
(dále jen poskytovatel)
a
Jméno a příjmení rodiče dítěte:__________________________________________________
Bydliště:_____________________________________________________________________
(dále jen zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení dítěte:________________________________________________________
Datum narození dítěte:_________________________________________________________
Bydliště dítěte:________________________________________________________________
(dále jen dítě)

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 bez úhrady nákladů ze strany zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce dítěte
potvrzuje podpisem této smlouvy, že splňuje alespoň jedno z následujících kritérií pro využití této služby: je
zaměstnaný, je osoba samostatně výdělečně činná – podniká a řádně platí sociální pojištění, je evidován na úřadu
práce jako uchazeč o zaměstnání, nebo studuje v denní formě studia.

3

Zákonný zástupce dítěte se zavazuje do 10 dnů ode dne vzniku změny informovat poskytovatele a doložit změny
týkající se vazby na trh práce.

4

Zákonný zástupce potvrzuje podpisem této smlouvy, že si je vědom státní finanční podpory k péči o své dítě v
dětské skupině a ani on ani nikdo jiný neuzavřou smlouvu na obsazení kapacitního místa v jiné dětské skupině ve
stejný čas.

5

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. Zákonný zástupce může v průběhu poskytování péče podávat na email
reditelka@cimburacka.cz případné podněty k úpravě vnitřního řádu.

6

Služba péče o dítě v Dětské skupině Žižkovská školička bude poskytována v prostorách ZŠ Cimburkova.

7

Poskytovatel se zavazuje zajistit péči o dítě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Vnitřním řádem a v souladu
s plánem výchovy a péče o dítě na období

od ……….. . ………… . 20……….

Pondělí až pátek 8.00-14.00

do

31. 8. 2023.

8

Stravování včetně pitného režimu po celou dobu pobytu dítěte v dětské skupině zajišťuje zákonný zástupce dítěte
a to se zohledněním délky pobytu dítěte v DS a jeho věku.

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 Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Zákonný zástupce dítěte nesmí do DS umisťovat děti, které byly jejich
ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Poskytovatel si v případě
pochybnosti o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout.
11 Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS, bude pečovatelka kontaktovat neprodleně zákonné
zástupce dítěte. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem
pověřené osobě.
12 Způsob informování zákonných zástupců, povinnost omlouvat dítě v případě absence, vyzvedávání/předávání dítěte,
postup v případě, že dítě nebude včas zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou vyzvednuto a další
podmínky využívání služby péče o děti v Dětské skupině Žižkovská školička upravuje vnitřní řád dětské skupiny
Žižkovská školička, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
13 Pokud zákonný zástupce dítěte neplní závazky vyplývající mu ze Smlouvy nebo porušuje Vnitřní řád, může
poskytovatel od Smlouvy odstoupit.
14 K ukončení Smlouvy dojde:
14.1
14.2
14.3

uplynutím doby, na kterou byla uzavřena Smlouva,
dohodou,
odstoupením poskytovatele od Smlouvy v důsledku opakovaného porušení Smlouvy či Vnitřního
řádu,
14.4 odstoupením poskytovatele od Smlouvy v případě, že zákonný zástupce dítěte přestane nadále
splňovat kritéria pro využití této služby,
14.5 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).
15 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.
16 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.
17 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Případné dodatky k
této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými
jednat ve věcech této smlouvy.
18 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, nejdéle však do zahájení povinné školní docházky dítěte.

V Praze dne ………………………………….

………………………………
ředitelka školy
Přílohy smlouvy:
a) Vnitřní řád
b) Plán výchovy a péče

……………..………………………………

zákonný zástupce dítěte

