Smlouva o poskytování služby péče o dítě
Sdružení Beatus Ostrava z.s., se sídlem Sadová 2733/4, 702 00 Ostrava,
zastoupená ředitelkou sdružení
Bc. Tereza Hoffmannová
IČ: 04469909
( dále jen „Poskytovatel“)
a
rodič/zákonný zástupce dítěte (dále jen „Rodič“):
matka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(jméno, příjmení a datum narození a bydliště)
otec:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(jméno, příjmení a datum narození a bydliště)

uzavírají tuto „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě“.

I.

Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
(jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte)

pečovatelkami Sdružení Beatus Ostrava z.s. zpoplatněné podle bodu II. 3. Péče o dítě zahrnuje
vedle zabezpečení základních potřeb dítěte zejména péči o jeho zdraví, hygienu, stravu, a dále
péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
2) Služba bude poskytována formou dětské skupiny pro veřejnost (dále „DS“) v prostorách
zařízení péče o děti na adrese Sadová 2733/4, 702 00 Ostrava.
3) Péče v dětské skupině je poskytovaná ve všedních pracovních dnech po dobu minimálně
6hod denně a to v čase dle volby rodiče dle provozních hodin dětské skupiny, nejdříve od
7:00 a nejpozději do 17:00 hodin.
4) Začátek poskytování péče smluvní strany dohodly na ………………….………………(přesné datum).

II.

Práva a povinnosti smluvních stran
1) Pečovatelky Sdružení Beatus z.s. jsou povinny o dítě pečovat řádně. Tato péče je přiměřená
věku dítěte a je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory rodičů. Pečovatelky
jsou povinny dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. Pečovatelky splňují
požadavky na kvalifikaci dle zákona č. 247/2014 Sb. a mají praxi s poskytováním péče o malé
a předškolní děti.
2) Pečovatelky mají právo být informovány o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a
zájmech.
3) Péče o dítě je zpoplatněna a rodiče jsou povinni platit Sdružení Beatus Ostrava z.s. řádně a
včas dohodnutou cenu za poskytovanou službu péče o dítě, která je stanovena na základě
platného ceníku. Ceník je přílohou této smlouvy.
4) Částka je splatná do 20. dne měsíce předem a to na účet Sdružení Beatus Ostrava z.s č.:
2600877403/2010 vedený bankou FIO.
5) Rodiče jsou dále povinni:
a) Při nástupu dítěte do zařízení péče o děti poskytnout informace nutné k jeho řádné
evidenci včetně potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
b) Pravidelně dokládat skutečnost že, minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvující zařízení
péče o děti DS Beatus Ostrava z.s., je zaměstnán nebo vykonává podnikatelskou činnost
nebo studuje nebo pokud je nezaměstnaný, je v evidenci Úřadu práce. Tato podmínka
musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti DS Sdružení
Beatus Ostrava z.s. (Dokladem u zaměstnaného rodiče je dokument dokládající
pracovněprávní vztah (tj. potvrzení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu,
nebo pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, nebo dohoda o provedení práce). U

rodiče vykonávajícího podnikatelskou činnost je dokladem potvrzení příslušené správy
sociálního zabezpečení o tom, že jsou hrazeny odvody na sociální pojištění. U
nezaměstnaného rodiče je dokladem potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič veden v
evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je žákem či studentem, připravujícím se
na povolání, je dokladem potvrzení školy). Tyto dokumenty bude rodič dokládat co 6.
měsíců.
c) oznámit neprodleně jakékoliv změny související s jeho umístěním na trhu práce
d) zájem o přesčasové, víkendové nebo noční hlídání ohlásit min. 3 dny předem.
e) oznámit všechny změny v osobních údajích dítěte (zdravotní pojišťovna, tel. čísla, atd.).
f)

omlouvat nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky, a to vždy do 7.30 hod ráno téhož
dne. Předem známá nepřítomnost dítěte (rekreace, dovolená atp.) musí být oznámena
včas a s předstihem.

g) odhlašovat stravu dle provozního řádu. Pokud stravu rodič nestihne odhlásit, může si
oběd vyzvednout do 12.00 hod. Tento nárok vzniká pouze za první den nepřítomnosti
dítěte.
h) dohlédnout na vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi v zařízení péče o děti i při pobytu
venku.
i)

osobní věci a náhradní oblečení řádně označit. Za cenné předměty přinesené z domova
(včetně hraček) sdružení Beatus Ostrava z.s. neručí. Pozor na náušnice a řetízky z cenných
kovů! Děti nejsou pojištěny proti ztrátám! Pojištění se vztahuje na úrazy způsobené
v zařízení péče o děti.

j)

předávat své dítě zdravé a výhradně pečovatelce (neposílat samotné).

k)

K zajištění řádné péče o dítě poskytovat pečujícím osobám veškeré důležité informace
týkající se dítěte.

III.
Podmínky péče o dítě

1) Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle § 5
odst. 5 Zákona.

2) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině
odpovídaly platným hygienickým normám.
3) Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je se poskytovatel zavazuje bezodkladně
informovat rodiče dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a
předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
4) Nástup a předávání dětí probíhá v souladu s Provozním řádem a Informacemi pro rodiče.
5) Od okamžiku předání dítěte pečovatelkám, přebírají tyto plnou zodpovědnost za dítě.

6) Poskytovatel může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez
přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností
školy.

IV.
Stravování

1) Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby.
2) Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Stravování je
zajišťováno prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele.
3)

Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu,
včetně zmrazených a zchlazených pokrmů se vztahují právní předpisy upravující činnosti
epidemiologicky závažné a provozování stravovací služby je zajištěno v souladu s povinnostmi
stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin.

4) Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim.
5) Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že dítě netrpí žádným onemocněním či
alergií na jakoukoliv běžnou součást stravy. V případě, že se v průběhu smlouvy vyskytne u
dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti podávat určité potraviny a
nápoje, jsou rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele.

V.
Ukončení smlouvy

1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2) Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně a
doručena druhé straně. Ukončení smlouvy je platné od prvního dne následujícího
kalendářního měsíce po předání výpovědi.
3) Sdružení Beatus Ostrava z.s. je oprávněné vypovědět smlouvu:
a) při prodlení s platbou za poskytovanou službu péče o dítě delší než 14 dní
b) v případě nedoložení potřebných potvrzení uvedených v článku II, odstavci 5a a
odstavci 5b
c) v případě vážné nepřizpůsobivosti dítěte či jeho nezralosti pro nerodičovskou
péči.
4) Rodiče dítěte jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

VI.
Pojištění
Zřizovatel zařízení péče o děti, Sdružení Beatus a.s., má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti
za škodu vzniklou na zdraví dítěte.

VII.
Závěrečná ustanovení

1) Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem
a zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
2) Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat
každý rodič samostatně.
3) Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená
v této smlouvě, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to po dobu
nezbytnou k zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě.
4) Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných
osobních údajů a prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů informováni o zpracování osobních údajů.
5) Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové,
zvukové či audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace svých služeb a tyto
záznamy zveřejňoval. Při tom se provozovatel zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit
důstojnost dítěte.

6) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních
stran.
7) Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné,
nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V
takovém případě smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné
ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného,
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
8) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
9) Přílohou této smlouvy jsou vnitřní pravidla, plán výchovy a péče a ceník. Svým podpisem
rodiče potvrzují, že tyto přílohy převzali a seznámili se s nimi.
10) Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly
jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své
podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této
smlouvy.

V …………………………………… dne………………………

V……………………………………...dne………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bc.Tereza Hoffmannová-ředitelka Sdružení Beatus z.s.

Rodiče

