SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ

1st English s.r.o. - 1st Baby CLUB
IČ: 27834271
se sídlem Sadová 1892/41, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
provozovnou Sadová 1892/41, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu a vložce C
30881
zastoupena: Ing. Andreou Valáškovou
kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kramolišová
e-mail: director@1stbaby.cz
dále jen „poskytovatel"
a
Rodiče/zákonný zástupce:
Matka: Jméno…………………………... Příjmení………………………...…Titul:……….
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………
Adresa místa pobytu:…………………………………………………………………………
Mobil:………………………………………………..E-mail:……………………………….
Otec: Jméno…………………………….. Příjmení………………………...…Titul:……….
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………
Adresa místa pobytu:…………………………………………………………………………
Mobil:………………………………………………..E-mail:……………………………….
dále jen „rodič“
ve prospěch svého nezletilého dítěte
Dítě: Jméno……………………………………….Příjmení………………………...……….
Místo narození:……………………………………Datum narození:……………………......
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytnout dítěti péči v dětské skupině
učitelkami/chůvami dle Zákona.
2. Služba bude poskytována formou dětské skupiny pro veřejnost (Dále ,,DS“) v prostorách
zařízení na adrese Sadová 1892/41, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
3. Péče v dětské skupině je poskytována ve všedních pracovních dnech dle volby rodiče dle
provozních hodin dětské skupiny, nejdříve od 7:00 a nejpozději do 16:30 hodin.
4. Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na částečné
úhradě nákladů poskytované služby, případně dalších nákladů spojených
s volnočasovými aktivitami dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže
stanovených termínech.
5. Péče v dětské skupině je poskytována na základě finanční podpory EU v rámci
Operačního programu Zaměstnanost. Dětská skupina je realizována v rámci projektu
Dětská skupina 1st CLUB (Č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017108).
6. Začátek poskytování péče se smluvní strany dohodly na ……………….….(přesné
datum).

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Pečovatelky poskytovatele jsou povinny poskytovat péči v dětské skupině řádně. Tato
péče je přiměřená věku dítěte a je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory
rodičů. Pečovatelky splňují požadavky na kvalifikaci dle zákona č. 247/2014 Sb. a mají
praxi s poskytováním péče o malé a předškolní děti.
2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině
odpovídaly platným hygienickým normám.
3. Pečovatelky mají právo být informovány o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a
zájmech.
4. 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.

5. 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.
6. Rodič se zavazuje
a) zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a hradit řádně a včas, úplatu za zájmové
kroužky, stravné a další náklady spojené s fakultativními aktivitami dětí zajištěné
organizací za součinnosti třetích osob.
b) 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.
c) Zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem a podmínkami
denního programu, včetně bezpečnostních předpisů, s těmito bez výhrady souhlasí a
zavazuje se je dodržovat a řádně plnit závazky vyplývající z této smlouvy a z vnitřních
předpisů dětské skupiny.
d) Zákonný zástupce je povinen písemně informovat školu o veškerých dietologických
omezeních dítěte, případně o dalších omezeních dítěte, a to před zahájením docházky
dítěte dle této smlouvy, resp. neprodleně po jejich zjištění.
e) Pravidelně dokládat skutečnost, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvuje zařízení
péče o děti DS 1st CLUB, je zaměstnán u poskytovatele, nebo vykonává činnost u
jednoho s partnerů poskytovatele.
f) Oznámit neprodleně jakoukoli změnu v osobních údajích dítěte (zdravotní pojišťovna,
tel. čísla, atd.)
g) Omlouvat nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky a to vždy do 7:30 ráno hod
téhož dne.
h) Odhlašovat stravu dle provozního řádu. Pokud rodič stravu nestihne odhlásit, může si
oběd vyzvednout do 12:00 hod.
i) Osobní věci a náhradní oblečení řádně označit. Za cenné předměty přinesené
z domova (včetně hraček) společnost 1st English neručí. Pojištění dětí se vztahuje na
úrazy nikoli na ztrátu cenných věcí.
7. Smluvní strany ujednaly, že předání dítěte do dětské skupiny a vyzvednutí dítěte bude
realizováno rodičem dítěte nebo jiným jeho zákonným zástupcem nebo jinou osobou,

která k tomu bude zákonným zástupcem dítěte písemně zmocněna a zmocnění bude
organizaci doloženo, a to vždy za obligatorní přítomnosti pracovníka.
8. Rodič výslovně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
souhlasí, aby dětská skupina pořizovala fotografie či videozáznamy dítěte v rámci aktivit
školky a tyto zveřejňovala na svých webových stránkách, facebookové stránce a dalších
svých účtech na sociálních sítích a dále v tištěných propagačních materiálech školky a
v tisku, a to zejména za účelem vizualizace aktivit pro účely shlédnutí rodinnými
příslušníky a dále pro účely propagace. Zveřejňované fotografie nejsou spojovány s
dalšími osobními údaji dítěte. Tento souhlas rodič uděluje na dobu určitou počínaje
udělením souhlasu až do uplynutí doby smlouvy, ve kterém byl souhlas udělen.
Poskytnutí údajů je dobrovolné. Rodič bere na vědomí, že má možnost požádat o
informaci o zpracování osobních údajů a že má možnost požadovat odstranění zpracování
osobních údajů, které není v souladu s právními předpisy, a dále, že může kdykoliv
odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a žádat opravu údajů. Rodič bere na
vědomí, že pokud se bude domnívat, že školka provádí zpracování osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat
dětskou skupinu o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn.

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 poskytnout stravovací služby.
2. Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačinky, 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)

Tato
smlouva
se
uzavírá
na
dobu
určitou,
tedy
na
dobu
od
………………………………………………………………………………………………

2)

Tato smlouva může být prodloužena na základě písemného dodatku této smlouvy
podepsaného oběma smluvními stranami.

3)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být zejména ukončena:
a) Výpovědí. Kterákoli smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoli
důvodu. Výpovědní doba činí 3. měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího
měsíce od doručení výpovědi druhé straně.
b) Výpovědí ze strany dětské skupiny. Dětská skupina je dále oprávněna vypovědět
tuto smlouvu z následujících důvodů:
- dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje školní režim, dopouští se fyzických
útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje školní řád a další vnitřní předpisy
školky.
- rodič se dostane do prodlení s úhradou řádného školného či jiného plnění delší než 2.
měsíce.

VI.
Pojištění
1. Zřizovatel zařízení péče o děti, 1st English s.r.o., má uzavřenou smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví dítěte.

VII.
Úhrada nákladů poskytované služby, stravné a programu péče o dítě
1. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů (dále
jen “úhrada”) dle aktuálního ceníku poskytovatele. Zbývající náklady jsou hrazeny z
veřejných zdrojů.
2. Výše úhrady je stanovena ceníkem poskytovatele za úhradu péče v dětské skupině (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.
3. Ceník úhrad je veřejně
http://1stbaby.cz/zapis-ditete/

přístupný

na

webových

stránkách

poskytovatele

4. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině,
změna ceníku se však již uzavřených smluv týká až od následujícího školního roku. O
změně ceníku je poskytovatel povinen rodiče informovat zejména prostřednictvím shora
uvedených webových stránek.
5. Úhrada neobsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné“). Výše stravného je
stanovena ceníkem. Stravné je splatné spolu s úhradou.
6. Službu péče o dítě je povinen rodič hradit měsíčně nejpozději k 20. dni předcházejícího
kalendářního měsíce na bankovní účet dětské skupiny pod VS …………………………
nebo v hotovosti.
7. Stravné se hradí samostatně na základě dohodnutého režimu docházky. Výše stravného
činí 60 Kč/den, kdy strava je poskytována v následujícím rozsahu: přesnídávka, oběd,
svačina, pitný režim. Stravné je hrazeno na základě daňového dokladu vystaveného
školkou, přičemž splatnost činí 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.
8. Odhlášení stravy z důvodu absence je možné pouze do 9,00 h předchozího dne, při
pozdějším odhlášení jsou rodiče povinni zaplatit i stravné, jako kdyby dítě služeb
skutečně využilo.

9. Dítě se může dále účastnit zájmových kroužků, a to na základě samostatné objednávky.
Cena kroužků bude stanovena dohodou smluvních stran a současně bude stanovena
splatnost takové ceny.
10. V případě prodlení rodiče s placením péče v dětské skupině, stravného či ceny
zájmového kroužku, je školka oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3
% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok školky na
náhradu škody v plné výši.
11. Dětské skupině náleží školné a cena zájmových kroužků i v případě, kdy dítě např. z
důvodu nemoci či jiných osobních, zdravotních či rodinných důvodů po dobu trvání této
smlouvy školku nenavštěvuje.
12. Zaplacený rezervační poplatek bude započten na platbu první úhrady.
13. Nedohodnou-li se strany jinak, je úhrada po dobu trvání smlouvy splatná i za dobu, po
kterou se dítě do dětské skupiny nedostavilo, cena zájmových kroužků i v případě, kdy
dítě např. z důvodu nemoci či jiných osobních, zdravotních či rodinných důvodů
nedostaví. Za zameškané dny se úhrada nevrací.
14. Smluvní strany činí nesporným, že v ceně nejsou zahrnuty náklady na účast dítěte na
dalších fakultativních aktivitách či za využití jiných služeb, které jsou poskytovány
třetími osobami, pokud není stanoveno jinak. V případě zájmu o využití takových služeb
zajišťovaných dětskou skupinou u těchto třetích osob, je rodič povinen uhradit předem
celou cenu služby, přičemž zákonnému zástupci nevzniká v případě nevyužití této služby
či jejího předčasného ukončení nárok na její vrácení.
15. V případě, že dětská skupina bude organizovat výlet, pro který bude skupina z
organizačních důvodů uzavřena, a rodič nevyužije možnosti, aby se dítě výletu
zúčastnilo, zaniká po dobu takového dne, kdy byl výlet organizován, nárok dítěte na
návštěvu dětské skupiny, a to bez nároku rodiče na vrácení peněžní částky či poměrné
části.

VIII.
Vyšší moc
1. Žádná smluvní strana není odpovědná za nesplnění povinnosti z této smlouvy, pokud
toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli
povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla
odvrátit nebo překonat („vyšší moc“).

2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy, epidemie,
občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související jednání orgánů
veřejné moci.
3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé
skutečnosti, že poruší svou povinnost z této smlouvy, a to v důsledku nastalé události
vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události
druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo
jejích následků a k jejich odstranění.
4. V případě nemožnosti plnit povinnost poskytování služeb z důvodu vyšší moci na straně
Poskytovatele vyvine Poskytovatel bez zbytečného odkladu veškeré úsilí, které lze
rozumně požadovat, za účelem zajištění poskytování výchovně-vzdělávacích služeb
alespoň v omezeném rozsahu, alternativním způsobem či na náhradním místě.
5. V případě omezení poskytování služeb dětské skupiny ze strany Poskytovatele z důvodu
vyšší moci, není rodič zproštěn povinnosti hradit školné nebo oprávněn požadovat slevu
z této částky či její vrácení.
6. Pokud bude nemožnost nebo omezení poskytování služeb dětské skupiny ze strany
Poskytovatele z důvodu vyšší moci pokračovat i po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se
Poskytovatel a zákonný zástupce na dalším spravedlivém uspořádání vztahů s
přihlédnutím k vyšší moci písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Rodič souhlasí s tím, že v případě vydání opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s
vyšší mocí může Poskytovatel na jeho základě jednostranně změnit podmínky
poskytování služeb, především školní a provozní řád.

IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí výslovně
textem smlouvy vtěleným do tohoto dokumentu bez přihlédnutí k vzájemným obchodním
zvyklostem. Tato smlouva nahrazuje veškerá dosavadní ujednání smluvních stran týkající
se předmětu této smlouvy. Strany vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 NOZ.
Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti,
které jim jsou známy ke dni uzavření této smlouvy a které osvědčují oprávnění, pravý
úmysl a zájem každé ze smluvních stran tuto smlouvu uzavřít.

2.

Rodič se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy.

3.

Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4.

Tato smlouva se řídí českými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a
školským zákonem.

5.

Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby dětská skupina zpracovávala jím poskytnutá
data obsažená v přihlášce a v této smlouvě, případně předaná jiným způsobem, pro plnění
svých povinností a úkolů z této smlouvy. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje bez
zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů a
prohlašuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
informován o zpracování osobních údajů.

6.

Smluvní strany sjednaly, že veškeré písemnosti budou doručovány osobně nebo
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla či trvalého pobytu
adresáta. O každé změně trvalého pobytu je povinen rodič školku informovat bez
zbytečného odkladu. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li
sporným datum doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou třetím dnem
po prokazatelném odeslání písemnosti. Elektronickou komunikaci lze využít pouze ke
korespondenci informativního charakteru.

7.

Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným,
neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelné od
ostatních ustanovení Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání
takovéto ujednání novým, platným a vymahatelným ujednáním, které umožní dosažení
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být
dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

8.

Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

10. 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.
11. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou

vůli a že nebyla uzavřena v tísni. Strany dále prohlašují, každá samostatně, že jsou
oprávněny tuto smlouvu platně uzavřít a plnit.

V …………………… dne ……………………..

V………………………dne……………...

Zástupce dětské skupiny………………………… Rodič……………………………………...

