SMLOUVA S RODIČI DÍTĚTE PŘIHLÁŠENÉHO K DOCHÁZCE DO DĚTSKÉ SKUPINY ALMA
Dětská skupina ALMA, z. s.
IČ: 05516145
se sídlem: Do Klecánek 133, Klecany 25067
bankovní spojení č.ú.: 2201162136/5500
jejímž jménem jedná Mgr. Alena Pilnáčková, ředitelka DS
(dále jen „DS“)
a
Rodiče:
otec: _____________________________________________,
bydliště: __________________________________________,
tel.: _______________________,

PSČ _______________________,

e-mail: _____________________________________________,

matka: ____________________________________________,
bydliště: *__________________________________________,
tel.: _______________________,

PSČ _______________________,

e-mail: ______________________________________________

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“)
jakožto zákonní zástupci dítěte:_____________________________, RČ ______________________,
místo narození: _______________________, bydliště: *____________________________________, PSČ
__________________, zdravotní pojišťovna: ___________________________(dále jen „dítě“)
1.
1.1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Dětská skupina Alma, z. s. se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v Dětské skupině Alma, a to formou celodenní
docházky (celotýdenní, tj. po celou otevírací dobu dětské skupiny od 7°° - 17°° hodin dle Provozního řádu DS v následující dny:

PO - ÚT - ST - ČT - PÁ

K flexibilní docházce

K celotýdenní docházce
*

Pokud je odlišné od bydliště otce.
1

Péče bude poskytována v souladu s platným „Provozním řádem“ Dětské skupiny Alma, jejím „Plánem výchovy“ – Učíme se
hrou“ za úhradu dle platného ceníku.

1.2

Dětská skupina je provozována s využitím státního příspěvku na provoz dětské skupiny a s částečnou úhradou nákladů ze
strany rodičů. Rodiče se zavazují podílet se na úhradách za náklady za službu péče o dítě v dětské skupině. Dále se podílí na
úhradě stravného, případně dalších nákladů spojených s volnočasovými aktivitami DS pro děti, a to po dobu docházky do DS,
v níže stanovené výši a stanovených termínech.

2. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNÍK SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1 Smlouva se uzavírá obvykle na dobu určitou, tj. na školní rok v daném roce (do 31.8.) pokud není určeno jinak
2.2 a to na dobu od ……………………… do …………………….
2.3 Dále smlouva zaniká v těchto případech:
a)

dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky DS o ukončení docházky do Dětské skupiny
tedy
i.
jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní docházky do dětské skupiny po dobu
delší než dva týdny,
ii.
zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Dětské skupiny (např. opakovaně přes
upozornění zaměstnankyň DS umísťuje dítě s projevy nemoci do DS, dítě přivádí do DS skupiny opakovaně
v mimo stanovenou dobu a tím narušuje denní rozvrh DS a opakovaně si dítě vyzvedává mimo stanovenou
provozní dobu DS apod.,
iii.
ukončení docházky do DS doporučí v průběhu zkušebního pobytu (14 dnů) lékař, vedení DS nebo
iv.
jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí poplatek za poskytování služby nebo stravné ve stanoveném
termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady;

b)

posledním dnem měsíce, ve kterém byla rodičům doručena výpověď ze smlouvy ze strany DS z důvodu, že je dítě
nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim – přítomnost dítěte s viditelnými respiračními potížemi, dopouští
se fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje školní řád. Tato výpověď může být ze strany DS i ústní

uplynutím dvouměsíční výpovědní doby po podání výpovědi ze smlouvy kteroukoliv smluvní stranou z jiného důvodu
než podle písm. b)
Pokud rodič odhlásí své dítě z důvodu nemoci či jiného důvodu souhlasí s tím, že může na jeho místo po tuto dobu nastoupit
dítě náhradní, aniž by rodič odhlašujícího se dítěte vznesl jiné finanční nároky. V případě volné kapacity může přihlášené dítě
po domluvě s provozovatelem do dětské skupiny přijít i mimo výše uvedené dny.
c)

2.4

3.

ÚHRADA ZA SLUŽBU A STRAVNÉ

3.1

Výše úhrady je státem zastropovaná při celotýdenní docházce na 4 000,- Kč u tříletého dítěte do 31.8. následujícího po jeho
třetích narozeninách. Za službu o starší děti, tj. tříleté po 1.9. a starší, se rodiče zavazují platit 6 000,- Kč při celotýdenní
docházce. Výše úhrady je dále odvislá od počtu dnů docházky v týdnu. Úhrada je splatná vždy k 1. dni stávajícího měsíce, za
který je služba poskytována, a to bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Platbu je rodič povinen
identifikovat tak, že jako variabilní symbol uvede rodné číslo dítěte bez lomítka a jako zprávu pro příjemce příjmení a jméno
dítěte. Úplatu za docházku je možno snížit na základě domluvy mezi rodičem a zřizovatelem Dětské skupiny ALMA, a to
z důvodu – osobních, finančních, sociálních, a to na dobu určitou i neurčitou i v průběhu docházky.

3.2

Všechny typy docházky jsou stanoveny v tabulce, která je dále uvedena i na webových stránkách Dětské skupiny:
www.Almaskolicka.cz a na facebookové stránce „Dětská skupina ALMA“ v části – „Ceník“.

CENÍK
dítě do dne 31. 8. následujícího po 3. narozeninách

Počet dnů v
týdnu
Provozní doba
cena

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu

1 den v týdnu

7°° - 17°°
4 000,-

7°° - 17°°
3 800,-

7°° - 17°°
3 500,-

7°° - 17°°
3 000,-

7°° - 17°°
2 400,-
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dítě starší tří let následujích po 1.9.
Počet dnů v
týdnu
Provozní doba
cena

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu

1 den v týdnu

7°° - 17°°
6 000,-

7°° - 17°°
5 800,-

7°° - 17°°
5 000,-

7°° - 17°°
4 500,-

7°° - 17°°
3 000,-

3.3

První splátka úhrady nákladů za poskytování služby musí být uhrazena nejpozději den před nástupem do DS.

3.4

Strava je zajišťována ze strany dětské skupiny. Strava je dovážena v termoboxech. Výše celodenního stravného činí 79,- Kč za
den. Stravné se účtuje na konci měsíce, dle skutečně odchozených dnů. Stravné je splatné spolu s úhradou za službu. Cena
stravného zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Rodiče ze závažných důvodů a to
hlavně zdravotních mohou po dohodě stravu zajišťovat individuálně. Podpisem této smlouvy se zavazují, že dodané jídlo bude
v každém případě zdravotně nezávadné.

3.5

V případě prodlení rodičů se zaplacením úhrady jsou rodiče povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokuta nezahrnuje případný nárok dětské skupiny na náhradu škody.

3.6

Nedohodnou-li se strany jinak, je úplata a stravné po dobu trvání smlouvy splatné i za dobu, po kterou se dítě do dětské skupiny
nedostavilo a to i v případě dlouhodobé nemoci – delší jednoho měsíce, případně i z jiného důvodu přerušení docházky dítěte.
Za zameškané dny se úplata nevrací.

4.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1

DS zajišťuje plnění Plánu výchovy a jeho programu „Učíme se hrou“ prostřednictvím náležitě proškoleného personálu – Chůvy a
pedagogického personálu.

4.2

DS se zavazuje poskytnout rodičům možnost podílet se na všestranném rozvoji svého dítěte v DS, případně i přímou účast při
plnění Plánu výchovy.

4.3

DS se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k poskytování péče odpovídaly platným hygienickým normám.

4.4

Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili se Provozním řádem, a zavazují se jej dodržovat.

4.5

Rodiče se zavazují po skončení provozní doby DS vyzvednout dítě osobně, popřípadě předložit DS písemnou plnou moc, ve
které bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě předáváno.

4.6

DS se zavazuje rodiče v případě potřeby informovat
a)

o pokroku dítěte, zejména o jeho rozvoji a chování,

b)

o případech, kdy se dítě opakovaně dopustí jednání v rozporu s Provozním řádem.

4.7

Rodiče se zavazují bezodkladně písemně informovat DS o všech změnách v údajích, které uvedl pro evidenci dětí v dětské
skupině. Dále je si rodič vědom povinnosti oznamovat a dokládat změny týkající se vazby na trh práce do 10 dnů ode dne
vzniku změny. Při porušení této povinnosti jsou povinni zaplatit DS smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý měsíc porušení
této povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje případnou odpovědnost za škodu.

4.8

Rodiče se zavazují bezodkladně informovat Dětskou skupinu Alma, z.s. o změně zdravotního stavu svého dítěte, pokud
zdravotní stav dítěte neodpovídá definici stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO 1946) jako stav plné
tělesné, duševní a sociální pohody nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady.
V případě nevolnosti, zvýšené teploty, náhlého onemocnění či úrazu je dětská skupina povinna telefonicky nahlásit rodičům
dítěte tuto skutečnost a vzájemně se domluvit na dalším postupu. V případě projevů nemoci bude dítě izolováno od
ostatních dětí v místnosti určené pro odpolední odpočinek do doby, kdy si ho vyzvednou jeho zákonní zástupci. V případě úrazu
bude bezodkladně kontaktován lékař. V případě, kdy rodič není rychle k zastižení je možné dítě předat rodičem pověřené osobě.

4.9

3

Další podmínky docházky dítěte do DS upravuje platný Provozní řád DS. Provozní řád je k dispozici v Dětské skupině Alma,z.s.,
na internetových a na facebookových stránkách DS.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem.

5.2

Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat každý rodič samostatně.

5.3

Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby DS zpracovávala jimi poskytnutá data obsažená v přihlášce a 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 v dětské skupině
Rodiče souhlasí, aby fotografie dětí byly umístěny na webových a facebookových stránkách DS za účelem informování rodičů o
denních aktivitách školy a za účelem reklamy DS. 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.

5.4

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

5.5

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.

5.6

Tato smlouva byla vytvořena ve 2 zhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

5.7

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 Klecanech dne _____________

V Klecanech dne _____________

____________________________________

____________________________________
Podpis matky dítěte

Jménem Dětské skupiny ALMA, z. s.
Mgr. Alena Pilnáčková, ředitelka DS

__________________________________
Podpis otce dítěte
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