
 

 

Smlouva o poskytování služby péče o dítě 

Uzavřená dle § 13 zákona č. 247/2014 Sb., Sbírky zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

 v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  

I. 

Smluvní strany 

 

Mateřské a rodinné centrum Ozničánek, zapsaný spolek 

se sídlem: Oznice 91, Oznice, PSČ 756 24 

zastoupený Martinem Geržou, předsedou spolku 

zapsaný pod spisovou značkou L 14533 vedenou u Krajského soudu v Ostravě 

IČ: 04440366,  Bankovní spojení: 4142823369/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Jméno a příjmení rodiče/čů:..................................……………………………………………………………… 

adresa bydliště:………………………….………………………………………………………………………….  

emailová adresa:………………………………………………….. 

(dále jen „rodiče“) 

  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb péče o děti (dále jen 
„smlouva“): 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zajištění péče o níže uvedené dítě v Dětské skupině Ozničánek (dále jen 
DS), kterou provozuje poskytovatel a zároveň stanovení vzájemných práv a povinností při naplňování 
předmětu této smlouvy. Poskytovatel zajišťuje potřeby dítěte v době pobytu v zařízení, jeho výchovu, 
rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků. Rodičům umístění dítěte v DS pomůže uplatnit se 
na trhu práce. Toto rodič dokládá potvrzením zaměstnavatele, potvrzením, že je OSVČ, registrovaný na 
ÚP nebo student. 

Jméno dítěte:......................................................................... 

Datum narození:………………………………………………. 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. 

Místo a čas poskytování služby péče o dítě 

Služba péče o dítě je poskytována v DS v sídle organizace na adrese Oznice 91, Oznice, PSČ 756 24. 
Provozní doba zařízení je v pracovních dnech od 6:00 – 17:00 hodin. Děti dochází pravidelně každý den 
po celý měsíc nebo jen některé dny v týdnu dle dohody rodičů dítěte s poskytovatelem. 

IV. 

Výše úhrady nákladů za poskytované služby a způsob jejího placení 

Služby péče o děti jsou poskytovány s částečnou úhradou nákladů. Cena za poskytovanou službu 
(školné) se stanovuje na 500,-/měsíc/dítě. Stravné je 40,-/den/oběd. Stravné lze odhlásit pouze do 9:00 
h. předchozího dne na tel. 608 604 460. Pokud nebude stravné odhlášeno v uvedeném termínu, vzniká 
rodiči/ům povinnost toto stravné uhradit. Platba školného i stravného je nevratná. Úhrada za 
poskytovanou službu a stravné se provádí na základě vystavené faktury a to vždy do 15. dne 
následujícího měsíce na bankovní účet poskytovatele č. 4142823369/0800. 

 

V. 

Stravování 

Stravování je zajištěno následujícím způsobem: Ranní svačinku nosí rodič dítěte z domu a předává 
pečovatelkám. Oběd je zajištěn dovozem ve speciálních termonádobách, přičemž strava není nijak 
ohřívána a je přímo podávána dětem. Odpolední svačinku zajišťuje dětem poskytovatel z běžně 
dostupných potravin. Děti mají zajištěný celodenní pitný režim. Provozovatel zajišťuje podání stravy 
v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí. 

 

VI. 

Ostatní ustanovení 

1. Rodič i poskytovatel se zavazuje dodržovat a řídit se vnitřními pravidly organizace, které jsou 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje řídit plánem výchovy a péče, který je přílohou č. 2  této smlouvy. 



3. Do DS jsou přijímány pouze zdravé, řádně očkované děti, které nevykazují příznaky infekčního nebo 
jiného onemocnění. Rodič při onemocnění dítěte neprodleně informuje pracovnice DS. Při propuknutí 
onemocnění dítěte během pobytu v DS, pracovnice ihned informují rodiče. 

4. Doba započetí a ukončení docházky je doložena v přihlášce. 

5. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných zástupci smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a trvá po dobu trvání 
projektu, a to do 31.8.2019.  

 

V Oznici dne:……………………………… 

 

 

 

……………………………………………    ………………………………………….. 

Martin Gerža za poskytovatele                         rodič dítěte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR 
v Mateřském a rodinném centru Ozničánek, z.s., Oznice 91 

 

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům: 

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné k evidenci klientů DS , která je realizovaná z fondů 

Evropské Unie 

2. Osobní údaje nám svěřené: 

- chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma 

zákonem stanovené povinnosti 

- likvidujeme po té, kdy nám to umožňuje zákonem stanové doba archivace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


