SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ
Nezisková organizace Žirafa z. s.
Mezi stranami:

Žirafa z. s.
IČO 01793373
se sídlem Nerudova 541, 252 63, Roztoky u Prahy
místem poskytování péče Nerudova 541, 252 63, Roztoky u Prahy
za níž jedná Radka Plíhalová předseda spolku
a (dále jen“ poskytovatel“)

Rodiče:
Otec:

Datum narození:

Bydliště:

PSČ:

Tel:

Email:

Matka:

Datum narození:

Bydliště:

PSČ:

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“)
jakožto zákonní zástupci dítěte:
Datum narození:

Místo narození:

Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:

PSČ:
( dále jen „ dítě“)
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat péči o dítě v rozsahu níže stanoveném.
1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte na místě poskytování služeb a podílet se na úhradě
nákladů poskytované služby (viz. Ceník), případně dalších nákladů spojených s volnočasovými
aktivitami.
2. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ, TRVÁNÍ SMLOUVY
2.1 Péče o dítě bude poskytována v pobočce poskytovatele na adrese Nerudova 541, Roztoky u Prahy
2.2 Péče je poskytována ve všední dny v době od 7.30 – 17.30 hodin.
2.3 Smlouva se uzavírá na dobu určitou: od

do

2.4 Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Před
skončením dohodnuté doby je možné smluvní vztah ukončit jen písemnou dohodou, případně
výpovědi ze strany poskytovatele, jestliže:
a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz poskytovatele,
b)rodič opakovaně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy,
c) je dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků nebo
jiným závažným způsobem porušuje vnitřní pravidla poskytovatele.
Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
odeslání výpovědi na adresu alespoň jednoho rodiče dle této smlouvy.
Uplynutím výpovědní doby právní vztahy z této smlouvy zaniknou.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že provoz bude zajištěn v době pracovních dnů od 7.30 hodin do 17.30
hodin. Provozovatel má právo upravit provozní dobu v době vánočních svátků a v měsíci srpnu.
Úhrada měsíčních nákladů péče se nekrátí. Rozsah omezení provozu je provozovatel povinen oznámit
rodičům, nejméně 30 kalendářních dnů předem. Při omezení provozu se měsíčně stanovená úhrada
za péči nekrátí.

Stránka 2 z 5

3. ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ, VARIANTY PÉČE A ČAS
3. 1 Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodičů za finanční podpory
z prostředků Evropského sociálního fondu (dále jen „úhrada“).
3. 2 Výše úhrady je stanovena pro jednotlivé časové varianty péče v platebních podmínkách a ceníku
poskytovatele, který je součástí této smlouvy. Podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že jim byl
ceník služeb předložen, seznámili se s ním a souhlasí s výší úhrady dle tohoto ceníku dle jimi zvolené
varianty péče. Ceník úhrad je veřejně přístupný na webových stránkách poskytovatele.
http:/www.skolkazirafa.cz.
3. 3 Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecně cenové hladině. O změně
ceníku je povinen rodiče informovat zejména prostřednictvím shora uvedených webových stránek.
Výše úhrady je garantována po dobu jednoho pololetí.
3. 4 Úhrada obsahuje platbu za stravování (dále jen „ stravné“). Částka za stravné je nevratná a není
možné ji odečítat. Úhrada je po dobu trvání smlouvy splatná i za doby, po kterou se dítě nedostavilo.
Za omluvené dny se úhrada nekrátí.
3. 5 Úhrada je splatná vždy do 25. dne předchozího měsíce na účet Neziskové organizace.
Číslo účtu 4559001379 / 0800. Do poznámky uveďte jméno dítěte, měsíc a rok, za který je úhrada
zasílána.
4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM
4. 1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby, a to od 1. 9. 2017.
4. 2 Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Stravování je
zajištěno prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele
4. 3 Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně
zmrazených a chlazených 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.
4.4 Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro děti pitný režim.
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4.5 Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že dítě netrpí žádnými onemocněními 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.
5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE
5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat péči o dítě kvalifikovaným personálem.
5. 2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě odpovídaly platným
hygienickým normám.
5.3 Při výskytu příznaků onemocnění dítěte je poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat rodiče
dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě rodiči nebo zajistit
poskytnutí zdravotních služeb.
5.4 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, nebo dítě vyzvedne osoba zapsaná
v evidenčním listě.
5.5 Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny v provozním řádu poskytovatele, který je součástí této
smlouvy. Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili s vnitřními pravidly
poskytovatele, která upravují provozní otázky poskytování služby, koncept výchovy a péče, jenž
vymezuje základní požadavky a podmínky pro péči a výchovu dětí s cílem zajistit kvalitu služby a
rozvíjet schopnosti dítěte a jeho kulturní a hygienické návyky přiměřené věku dítěte, zavazují se tyto
vnitřní pravidla dodržovat.
5.6 Rodiče jsou povinni, po celou dobu platnosti smlouvy, informovat o postavení na trhu práce a
v případě jakékoli změny stavu tuto skutečnost nahlásit poskytovateli.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem.
6.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat každý
rodič samostatně.
6.3 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
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k zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě. Rodiče souhlasí se zpracováním
svých osobních údajů a jejich uchováváním poskytovatelem pro účely statistiky a marketingu.
6.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných
osobních údajů a prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. Ve znění pozdějších předpisů
informováni o zpracování osobních údajů.
6.5 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních
stran.
6.6 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 1 vyhotovení.
6.7 Přílohou této smlouvy je Ceník s platebními podmínkami, Plán výchovy a péče a Provozní řád
dětské skupiny Žirafa. Svým podpisem rodiče potvrzují, že tyto přílohy převzali a seznámili se s nimi.
6.8 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 Roztokách dne

2017

za Neziskovou organizaci Žirafa z.s.

předseda Plíhalová Radka

Rodiče:
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