SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ
V DĚTSKÉ SKUPINĚ BUDULÍNEK
dále jen „smlouva“

Společnost:
IČO:
Se sídlem:
Zastoupená:
Registrace OR:

Jesle – Budulínek, z.s.
06372830
Myslivecká 2108, 735 32 Rychvald
Petra Severéni, předseda spolku
Krajský soud v Ostravě, oddíl L 16153

dále jen „Poskytovatel“
a
Zákonný zástupce (rodič):
Jméno a příjmení:

_____________________________________

Bytem:

_____________________________________

Tel:

_____________________________________

dále jen „Zákonní zástupce“:
Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________
Nar.:

_____________________________________

Věk:

_____________________________________

dále jen „Dítě“
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

1

Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněný poskytovat službu péče o dítě v dětské
skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění.

1.2. Poskytovatel provozuje na adrese Zelená 1258/73a, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory dětskou skupinu BUDULÍNEK (dále jen jako „Dětská skupina“). Provoz
Dětské skupiny je celodenní s provozní dobou od 7:00 hod. do 17:00 hodin.

2

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Poskytovatel bude na základě této smlouvy poskytovat Zákonnému zástupci službu
spočívající v hlídání a pravidelné péči o Dítě. Časový rozsah poskytování péče o Dítě
se stanoví na základě dohody Zákonného zástupce a Poskytovatele.
2.2. Součástí péče o Dítě je i zajištění celodenního stravování a pitného režimu.

2.3. V případě výskytu příznaků onemocnění u Dítěte je Poskytovatel povinen

bezodkladně o tom informovat Zákonného zástupce a Dítě mu předat. Není-li to
možné, nebo pokud se tak strany dohodnou, zajistí poskytnutí nezbytných
zdravotních služeb sám Poskytovatel.

2.4. Poskytování služby péče o Dítě, včetně práv a povinností smluvních stran, se dále

řídí Vnitřními pravidly Dětské skupiny (dále jen „Vnitřní pravidla“). Zákonný
zástupce potvrzuje, že se s Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče seznámil a
zajistí jejich dodržování. Aktuální znění Vnitřních pravidel je přílohou této smlouvy.

2.5. Zákonný zástupce uděluje souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním
osobních údajů o své osobě a o dítěti.
3

Výše nákladů a způsob úhrady

3.1. Služba péče o dítě v Dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů.
3.2. Cena poskytované služby péče o Dítě, včetně zajištění stravování, se řídí platným

ceníkem, jehož aktuální znění je přílohou této smlouvy. V případě nárůstu nákladů je
Poskytovatel oprávněn jednostranně přiměřeně ceny zvýšit. O zvýšení cen je povinen
předem vyrozumět Zákonného zástupce.

3.3. Cena za poskytnuté služby bude hrazena vždy na měsíc následující, splatná k 25. dni
v měsíci.

4

Doba trvání smlouvy, skončení smlouvy

4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou od: __________
4.2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět:
a)

i bez výpovědní doby v případě prodlení Zákonného zástupce s úhradou dle této
smlouvy o více než 30 dní,

b)

i bez výpovědní doby v případě závažného nebo opakovaného porušení této
smlouvy či Vnitřních pravidel ze strany Zákonného zástupce nebo Dítěte, pokud

ani přes písemnou výzvu a stanovení přiměřené lhůty nedojde ke zjednání
nápravy,
c)

s výpovědní dobou jeden (1) měsíc počínaje od prvního dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti
poskytovatele

4.3. V případě výpovědi bez výpovědní doby je výpověď účinná dnem doručení, není-li ve
výpovědi uvedeno datum pozdější.
4.4. V případě výpovědi ze strany Poskytovatele není tento povinen zajistit náhradního
poskytovatele péče o Dítě.

5

Odpovědná osoba

5.1. Odpovědnou osobou ve věcech péče o Dítě je předsedkyně spolku p. Petra
Severéni, tel.: 605 946 738, email: email: jeslicky-budulinek@seznam.cz.

6

Závěrečná ustanovení

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.2. Jakékoli změny a doplňky této dohody jsou možné pouze ve formě písemných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Totéž platí pro
vzdání se písemné formy.
6.3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních
stran.
6.4. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
6.5. Smluvní strany si tuto dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy/vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
Přílohy:
1)
Vnitřní pravidla
2)
Ceník
V Ostravě dne ___________

……………………………………………….
Jesličky – Budulínek, z.s.
Petra Severéni
předsedkyně spolku

……………………………………………….
Zákonný zástupce 1
(Rodič dítěte)

