SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
uzavřená podle § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění
(dále jen „Zákon“), mezi stranami:
Baby Nest z.s., IČ: 07874731, se sídlem Petra Bezruče 887/41, Praha 8, 182 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 71533/MSPH , za nějž jedná Sára Střihavková, členka předsednictva
(dále jen „poskytovatel“)
a
*Rodiče:
jméno a příjmení otce:

, RČ**

bydliště:

_, PSČ

tel.:

,

, e-mail:

,

jméno a příjmení matky:

,

***bydliště:

,

tel.:

,

,

RČ

,

PSČ

,

e-mail:

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně jako „rodič“)
jakožto zákonní zástupci dítěte:
místo narození:
zdravotní pojišťovna:

, RČ
, bydliště:

,
,

___________
(dále jen „dítě“)

*
**
***

Smlouvu může uzavřít i jeden z rodičů.
Nebylo-li rodné číslo přiděleno (cizinci), uveďte datum narození
Pokud je odlišné od bydliště otce.
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1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině dle Zákona.

1.2

Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a hradit náklady za poskytované služby, případně další náklady
spojené s volnočasovými aktivitami dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže stanovené výši a stanovených
termínech.

2.

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ, TRVÁNÍ SMLOUVY

2.1

Péče o dítě bude poskytována na adrese: Petra Bezruče 887/41, Praha 8, 182 00.

2.2

Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny v čase (programu) dle volby rodičů, nejdříve však od 8,00 h a
nejpozději do 17,30 h.

2.3

Strany se dohodly, že péče o dítě bude poskytována v následujícím časovém programu (zakroužkujte zvolenou variantu):
CELODENNÍ

/

DOPOLEDNÍ

/

ODPOLEDNÍ

/

KOMBINOVANÁ

2.4

Přesné časy poskytování péče o dítě dle jednotlivých programů jsou určeny ve vnitřních pravidlech poskytovatele, jež jsou
přílohou této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit časy poskytování péče o dítě změnou vnitřních pravidel
poskytovatele s tím, že každou takovou změnu poskytovatel oznámí rodiči dítěte alespoň 1 měsíc před její účinností; nebudeli rodič souhlasit se změnou času poskytování péče o dítě, má právo od této smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dní od
doručení oznámení o změně času.

2.5

Strany se mohou dohodnout na změnách zvoleného časového programu péče.

2.6

Ve dnech pracovního klidu, o státních svátcích a ve dnech 23. prosince až 2. ledna příslušného roku se péče v dětské skupině
neposkytuje. Péče v dětské skupině se též neposkytuje po dobu 1 „sanitárního“ týdne ročně, přičemž konkrétní týden v roce
bude rodičům oznámen alespoň 1 měsíc předem.

2.7

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.8

Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež
počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou
účinností, jestliže

a) rodič či dítě závažným způsobem opakovaně narušují provoz dětské skupiny (např. opakované pozdní odvádění dítěte,
opakované neoznámené absence dítěte, závažné poškozování majetku poskytovatele, apod.);
b) rodič je více než deset dnů v prodlení s platbou úhrady za poskytované služby či jinou platbou dle této smlouvy;
c) rodič uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje o zdravotním stavu dítěte;
d) dítě trpí psychickými či jinými poruchami nezvladatelnými bez odborné asistence;
e) je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, neadaptovalo se v něm, soustavně narušuje režim, dopouští se
fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní pravidla poskytovatele.
2.9

Z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. při změně bydliště rodičů, je možné závazek z této smlouvy ukončit dvoustrannou
písemnou dohodou. Poskytovatel se zavazuje, že v takovém případě nebude bezdůvodně bránit uzavření takové dohody o
ukončení smlouvy.

2.10 V případě vzniku náhlé karantény či jiné situace, která zapříčiní uzavření služby, jsou o tomto rodiče bezodkladně
informováni. Při tomto omezení se měsíčně stanovená úhrada za péči nekrátí. O státních svátcích se péče neposkytuje a za
takové dny se úhrada nekrátí. Na případném poskytování péče mimo tento režim je možné se dohodnout individuálně.
3.

ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ, VARIANTY PÉČE A ČAS

3.1

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s plnou úhradou nákladů (dále jen “úhrada”) dle aktuálního ceníku
poskytovatele.

3.2

Výše úhrady je stanovena pro jednotlivé časové varianty péče (programy) ceníkem poskytovatele (dále jen „ceník“), který je
součástí této smlouvy. Podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že jim byl ceník předložen, seznámili se s ním a souhlasí s
výší úhrady dle tohoto ceníku dle jimi zvoleného časového programu péče. Ceny jsou uvedeny bez DPH (poskytovatel není
plátcem DPH). Ceník úhrad je veřejně přístupný na webových stránkách poskytovatele https://www.babynestStránka 2 z 4

nursery.com/cenik.

3.3

Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit ceník s tím, že každou takovou změnu poskytovatel oznámí rodiči dítěte
alespoň 3 měsíce před její účinností; nebude-li rodič souhlasit se změnou ceníku, má právo od této smlouvy písemně odstoupit
ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení o změně ceníku.

3.4

V případě, že dítě nebude vyzvednuto z dětské skupiny včas v souladu se zvoleným časovým programem, účtuje poskytovatel
za každou započatou hodinu poskytování péče o dítě nad rámec sjednaného časového programu částku ve výši 150,- Kč / hod.
Stejnou částku účtuje poskytovatel i v případě poskytování jakékoliv jiné péče o dítě nad rámec rozsahu sjednaného v této
smlouvě, včetně „nárazového hlídání“.

3.5

Úhrada obsahuje platbu za stravování a zajištění pitného režimu (dále jen „stravné“). V ceně jsou zahrnuty obědy (neplatí u
odpolední varianty) a svačiny, které poskytovatel podává dvakrát denně. Stravování je zajišťováno prostřednictvím smluvního
partnera poskytovatele.

3.6

Rodiče se podpisem této smlouvy zavazují, že nejpozději v den nástupu dítěte do dětské skupiny poskytovateli písemně sdělí
veškeré alergie a onemocnění dítěte. V případě, že rodiče poskytovatele neinformují, platí, že rodiče výslovně sdělili, že dítě
žádným onemocněním ani žádnou alergií na běžnou součást stravy netrpí. Za újmu způsobenou sdělením nesprávné informace
či jejím zamlčením odpovídají rodiče. Rodiče se dále zavazují informovat poskytovatele bez zbytečného odkladu i v případě,
že se v průběhu trvání smluvního vztahu vyskytne u dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti podávat určité
potraviny nebo nápoje.

3.7

Splatnost úhrady je vždy do 5. dne daného kalendářního měsíce, kdy je poskytována služba péče o dítě.

3.8

Úhradu je možné poskytovateli uhradit buďto v hotovosti oproti písemnému potvrzení nebo bezhotovostním převodem na číslo
účtu: 2301657910 / 2010, IBAN: CZ1020100000002301657910, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Do poznámky k platbě rodiče
uvedou jméno dítěte. V případě, že dojde ke změně platebních údajů, vyrozumí o tom poskytovatel rodiče písemně či emailem.

3.9

Nedohodnou-li se strany jinak, je úhrada po dobu trvání smlouvy splatná i za dobu, po kterou se dítě do dětské skupiny
nedostavilo, i když bylo řádně přihlášeno. Za zameškané dny se úhrada nevrací. V případě absence přihlášeného dítěte v
dětské skupině nevzniká rodičům nárok na následné náhradní poskytnutí služby v jiný den, a to ani v případě nemoci.

4.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE

4.1

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

4.2

Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly platným hygienickým
normám.

4.3

Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat rodiče dítěte, a to nejrychlejším
možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.

4.4

V případě důvodného podezření na onemocnění dítěte je poskytovatel oprávněn dítě do péče nepřevzít, případně jeho převzetí
podmínit potvrzením od lékaře o vhodném zdravotním stavu dítěte pro pobyt v dětském kolektivu.

4.5

Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě předložit podepsaný souhlas s tím, aby dítě
vyzvedávala jiná osoba.

4.6

Rodiče prohlašují, že se dítě podrobilo povinným pravidelným očkováním podle obecně závazných právních předpisů,
případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Rodiče se dále
zavazují zajistit, že dítě budou v průběhu trvání této smlouvy nechávat očkovat dle obecně závazných právních předpisů.

4.7

Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny ve vnitřních pravidlech poskytovatele a v plánu výchovy a péče. Rodiče podpisem
této smlouvy prohlašují, že se seznámili s vnitřními pravidly poskytovatele a plánem výchovy a péče. Rodiče se podpisem
této smlouvy zavazují dodržovat a řídit se vnitřními pravidly poskytovatele.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

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

5.2

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

5.3

Rodiče dítěte prohlašují, že byli seznámeni se zásadami zpracování osobních údajů poskytovatele, jež jsou dostupné na
webových stránkách poskytovatele v sekci věnované ochraně osobních údajů.

5.4

Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů.

5.5

Zaškrtnutím níže uvedeného pole „souhlasím“ dávají rodiče souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, zvukové či
audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem jejich zasílání rodičům dětí v dětské skupině (tj. všem zákonným zástupcům
všech dětí v dětské skupině, nikoliv pouze rodičům ve smyslu smluvní strany této smlouvy). Poskytovatel se zavazuje
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nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte. Rodiče mají právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
□ souhlasím

□ nesouhlasím

5.6

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

5.7

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.

5.8

Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

5.9

Přílohou této smlouvy jsou: vnitřní pravidla poskytovatele, plán výchovy a péče a ceník. Svým podpisem rodiče potvrzují, že
tyto přílohy převzali a seznámili se s nimi.

5.10 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 Praze dne

za Baby Nest z.s.
Sára Střihavková,
členka předsednictva

V Praze dne

.
Jméno rodiče*:

Jméno rodiče:

* Smlouvu může podepsat i jen jeden z rodičů.
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