Smlouva s rodiči
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
v rámci projektu „Dětská skupina Valašské Meziříčí“
reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008243
Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí
Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 48739677
Dětská skupina Valašské Meziříčí
Komenského 2, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupená Ing. Eliškou Štefkovou
(dále jen „poskytovatel“)
a
rodiče dítěte/zákonní zástupci:
(dále jen „rodič nebo rodiče“)
MATKA
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Číslo účtu:

OTEC
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:
Číslo účtu:
uzavírají smlouvu o poskytování služby péče o dítě dle §13 zákona č.247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

I.
Předmět smlouvy
Tato smlouva upravuje obsah a podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. Dále místo a čas poskytování služby, práva a povinnosti poskytovatele a
rodičů, dobu trvání a způsob ukončení smlouvy.

II.
Služba péče o dítě v dětské skupině
Provozní řád

2.1. Službou péče o dítě v dětské skupině se podle zákona č. 247/2014 Sb.
rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do
zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v
kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj
schopností, jakož i kulturních a hygienických návyků dítěte. Naši dětskou skupinu
mohou navštěvovat děti ve věku od tří let do zahájení povinné školní docházky.
2.2. Služba péče o dítě je poskytována v souladu s Provozním řádem a Plánem
výchovy a péče, které jsou přílohami této smlouvy. Tyto přílohy jsou k dispozici
na nástěnce v dětské skupině a také na webových stránkách poskytovatele.
2.3. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Provozní řád. Rodiče podpisem
této smlouvy potvrzují, že se s Provozním řádem seznámili a že s ním souhlasí.
Provozní řád je možno v přiměřeném rozsahu měnit. Změna musí být zveřejněna
na webových stránkách poskytovatele a rodičům včas předem oznámena.

III.
Místo a čas poskytování služby
3.1. Místo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je na ulici Komenského 2
ve Valašském Meziříčí.
3.2. Služba péče o dítě bude poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku od
6:30 hodin do 17:00 hodin. Doba pobytu dítěte v dětské skupině se počítá na tzv.
půldny: 1 půlden = min. 3 hodiny, 2 půldny, tj. celodenní docházka = min. 6 hodin
(1 hodina = 60 minut). Čas docházky dětí bude monitorován v elektronickém
docházkovém systému.
3.3. Služba péče o dítě bude poskytována celoročně, a to i v době prázdnin. Po
dohodě s rodiči může být provoz v době prázdnin omezen. Provoz může být také
omezen z provozních nebo technických důvodů. Rozsah omezení se musí rodiče
dozvědět vždy dostatečně předem.

IV.
Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
4.1. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou
nákladů.

Školné
4.2. Rodiče jsou povinni uhradit školné ve výši 500 Kč za měsíc za každé dítě. Pokud
budou dětskou skupinu navštěvovat sourozenci, měsíční školné za každé toto dítě
bude činit 400 Kč. Úhrada za školné je platbou povinnou a platí se v plné výši i v
případě nemoci či docházky dítěte pouze některé dny v týdnu nebo při omezení
provozu (viz. 3.3).
4.3. Poskytovatel má právo v případě potřeby výši školného změnit.
4.4. Školné musí být uhrazeno do 15. dne daného měsíce, nejlépe trvalým příkazem
k úhradě na účet poskytovatele služby: 2301447454/2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte - ŠKOLNÉ měsíc/rok.

Stravné
4.5. Rodiče jsou rovněž povinni hradit náklady za stravu a pitný režim. Denní stravné
činí 50 Kč za každé dítě (oběd, dopolední a odpolední svačinka). Stravné se bude
účtovat zpětně podle docházky a rodiče jsou povinni tuto platbu uhradit do 15. dne
měsíce následujícího po měsíci, za který je stravné účtováno.
4.6. Výše stravného se může v průběhu poskytování služby změnit. O těchto
změnách musí být rodiče včas předem informováni.
4.7. Stravné bude hrazeno jednorázovým příkazem k úhradě na stejný účet
poskytovatele služby: 2301447454/2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte – STRAVNÉ měsíc/rok.
První platba za stravné bude uhrazena před nástupem dítěte do dětské skupiny a to
ve výši 1 000 Kč. Tato částka je vypočítána na 20 pracovních dní a bude vyúčtována
při ukončení docházky dítěte v dětské skupině.
4.8. Stravné ve výši 50 Kč bude účtováno každému dítěti, které bude daný den
pobývat v dětské skupině.
4.9. Odhlásit stravu lze nejpozději do 10:00 hodin předchozího pracovního dne.
Pokud nebude stravné včas odhlášeno, rodiče uhradí
stravné za tento neodhlášený den.

V.
Práva a povinnosti poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině
5.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit optimální podmínky pro péči a výchovu dětí pod
vedením kvalifikovaných pečovatelek.
5.2. Poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo rodiči svěřeno, a to od okamžiku,
kdy rodič předá dítě pečovatelce dětské skupiny až do okamžiku předání dítěte zpět
rodiči nebo jiné zmocněné osobě, která je uvedena v Přihlášce do dětské skupiny.
5.3. Poskytovatel se zavazuje zajistit dětem během pobytu v prostorách dětské
skupiny uspokojení jejich základních potřeb, bezpečnost a stravu včetně celodenního
pitného režimu. Dbá na všestranný rozvoj dětí a osvojení jejich hygienických návyků.
Poskytovatel zajistí pravidelný pobyt dětí venku i dostatečný čas k odpočinku v
klidném prostředí.
5.4. Pečovatelky budou poskytovat rodičům pravidelné informace o rozvoji dítěte.
5.5. Poskytovatel se zavazuje zajistit pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
dítěti při pobytu v dětské skupině.
5.6. Pečovatelky mohou odmítnout poskytnout dohodnutou péči, pokud by dítě
vykazovalo známky akutního nebo infekčního onemocnění.

VI.
Práva a povinnosti rodičů
6.1. Rodiče mají právo na včasné a úplné informace o svém dítě, které navštěvuje
dětskou skupinu.
6.2. Po dohodě s pečovatelkou mohou rodiče navštívit třídu a zúčastnit se
výchovné práce s dětmi.
6.3. Rodiče budou přivádět své děti do dětské skupiny nejpozději do 8:30 hodin.
V případě potřeby a na základě domluvy s pečovatelkou mohou děti přicházet i
v jiný čas během dne na minimálně 3 hodiny. Děti musí být rodiči osobně
předány pečovatelce.
6.4. Pro pobyt dětí v dětské skupině rodiče svým dětem opatří domácí obuv
s pevnou patou.
6.5. Nepřítomnost dítěte jsou rodiče povinni nahlásit telefonicky nebo e-mailem
(ds.rybicky@seznam.cz) do 16:00 hodin předchozího pracovního dne, výjimečně do
8:00 hodin ráno daného dne. Přitom předběžně stanoví dobu nepřítomnosti dítěte.
6.6. Rodiče se zavazují nepřivádět do dětské skupiny nemocné dítě (např. se
silným kašlem, hnisavou rýmou či zvýšenou teplotou).
6.7. Před podepsáním této smlouvy jsou rodiče povinni vyplnit požadované údaje
v Přihlášce do dětské skupiny a doložit Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
dítěte a jeho řádném očkování. Za neohlášené skutečnosti (např. stravovací
omezení, alergie apod.) neponese poskytovatel odpovědnost. Dále je nutno od
jednoho z rodičů doložit Potvrzení o postavení na trhu práce.
6.8. Rodiče se zavazují nahlásit bez zbytečného odkladu jakékoli změny
zpracovávaných osobních údajů (např. změnu zdravotní pojišťovny, telefonních
čísel, bydliště aj.).
6.9. Rodiče mohou požadovat Potvrzení o výši vynaložených nákladů za
umístění dítěte v dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových
úlev.

VII.
Postup při onemocnění dítěte
7.1. V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí, je nutné co
nejdříve omluvit jeho nepřítomnost v dětské skupině. Nejpozději do 8:00 hodin ráno,
kdy mělo dítě do dětské skupiny nastoupit.
7.2. V případě onemocnění dítěte v prostředí dětské skupiny je dítě izolováno od
ostatních dětí do příchodu rodičů, kterým je okamžitě podána zpráva s žádostí o
vyzvednutí dítěte v co nejkratším možném čase.
7.3. V neodkladných případech zajistí pečovatelky dítěti lékařskou pomoc, o čemž
také bezprostředně informují rodiče dítěte.
7.4. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte si pečovatelky vyhrazují právo
toto dítě do dětské skupiny nepřijmout.

VIII.
Souhlas rodičů
8.1. Rodiče souhlasí s pořizováním obrazových, zvukových či audiovizuálních
záznamů dítěte za účelem informování rodičů o činnosti dětské skupiny. Tyto
záznamy mohou být použity i na webových stránkách farnosti Valašské
Meziříčí. Provozovatel se zavazuje nakládat se záznamy šetrně a dbát na
důstojnost dítěte.
8.2. Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících se dítěte a rodičů
uvedených v této smlouvě pro vnitřní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů a Nařízení EU.
8.3. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat tato data třetí osobě.
8.4. Rodiče souhlasí s vystavením fotografií dětí i jejich obrázků a výtvorů
v prostorách dětské skupiny.
8.5. Rodiče souhlasí s pobytem dětí venku, mimo prostory dětské skupiny (např. při
procházkách nebo hrách na hřištích).

IX.
Trvání a ukončení smlouvy
9.1. Tato smlouva může trvat nejdéle do nástupu dítěte do základní školy.
9.2. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran i bez udání důvodu písemně
vypovědět.
9.3. Výpovědní lhůta trvá jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne
následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď
doručena jedné ze stran této smlouvy.
9.4. Poskytovatel má právo vyřadit ze své evidence dítě, které není po dobu jednoho
měsíce řádně omluveno za svou nepřítomnost v dětské skupině. Dítě může být
vyřazeno z důvodu neuhrazených nákladů za školné a stravné a také v případě
závažného nepřípustného chování.
9.5. Platnost smlouvy končí, pokud dětská skupina ukončí svou činnost.

X.
Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemným dodatkem, podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.
10.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Provozní řád
Příloha č. 2 – Plán výchovy a péče

Ve Valašském Meziříčí dne

Ing. Eliška Štefková

Podpisy rodičů:

