SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PÉČE O DÍTĚ
V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU / MINIŠKOLCE CPR OVEČKA

mezi
Oblastní charita Ústí nad Labem
se sídlem Štefánikova 1, Ústí nad Labem, 400 01
zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury č. 8/1-05-729/2000
Zastoupená: Ing. Rostislavem Domorákem, ředitelem OCH ÚL
IČ 44225512

a
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

…………………………………………….

Jméno a příjmení dítěte:

…………………………………………….

Datum narození dítěte:

…………………………………………….

Adresa trvalého pobytu:

…………………………………………….

Telefonní kontakt:

…………………………………………….

E-mail:

…………………………………………….

1. Podmínky poskytované péče:
V předškolním klubu pracujeme s dětmi od 2,5 let dle předem sestaveného aktivizačního plánu.
Upřednostňujeme osobnostně orientovaný model práce s dítětem a rodinou, který vede k plynulé
socializaci. Program je koncipován do čtyř hlavních bloků podle ročních období a souvisí
s každodenními činnostmi dítěte. Děti získávají své zkušenosti na základě prožitkových a modelových
situací. Činnosti jsou vedeny tak, aby probouzely v dětech přirozenou touhu poznávat to, co je v tomto
období pro jejich vývoj důležité.
Předškolní klub probíhá v samostatných a označených prostorách CPR Ovečka v 1. patře, která je
vybavena a přizpůsobena věku dětí předškolního věku. Pro odpočinek dětí je určena oddělená
místnost, která přiléhá k prostorám předškolního klubu. Toalety a umývárna odpovídají hygienickým
normám. Provoz předškolního klubu je zajištěn od 7.30 do 16.00hod.
V předškolním klubu není zajištěno stravování. Rodiče dětem připravují dopolední svačinu a
v případě celodenní péče navíc oběd a odpolední svačinu. Pitný režim během celého dne je zajištěn.
Pro uchování a skladování potravin je vyčleněna samostatná lednice. Ohřev a podávání jídel je dle
hygienických norem. Oběd lze donést v termosce, nebo je ohříván v mikrovlnné troubě.
V době státních svátků a školních prázdnin je předškolní klub Ovečka uzavřen. O prázdninách
nabízíme alternativní program ve formě Prázdninového klubíku pro děti do 6 let. Veškeré změny
činnosti předškolního klubu Ovečka budou s dostatečným předstihem oznamovány.

2. Informace o platbě:
Zákonný zástupce je povinen uhradit částku za poskytnuté služby zřizovateli Předškolního klubu
Ovečka v den nástupu dítěte, či nejpozději do 15. dne v měsíci.
Úhrada za poskytnuté služby je hrazena nejlépe v hotovosti v Mateřském centru Ovečka,
případně na bankovní účet:
č. ú. 267681271/0300, do zprávy pro příjemce uveďte: miniškolka – jméno a příjmení dítěte.
- dopolední docházka (8:00 - 12:00): 1 000,-Kč / měsíčně,
- celodenní docházka (7:30 – 16:00): 1 200,-Kč / měsíčně pro rok 2020
Při absenci dítěte se peníze nevrací. Úhrada školkovného se vrací pouze v případě dlouhodobé
nemoci (delší 14 dnů, mimo státní svátky) po předložení lékařského potvrzení, ve výši 40%.

3. Odstoupení od smlouvy
V případě přerušení provozu Předškolního klubu z důvodu překážek na straně zřizovatele, bude
vrácena poměrná uhrazená částka.
Odstoupení od smlouvy ze strany zákonného zástupce je možné na základě podané písemné výpovědi
v průběhu uhrazeného měsíce, výpovědní doba končí poslední kalendářní den v daném měsíci.
Účast dítěte předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci dítěte v rámci kolektivu a s výchovnou
poradkyní, respektování řádu a pokynů. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné
přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z miniškolky bez nároku na vrácení platby (např. z důvodu
agresivního či afektivního chování vůči ostatním dětem apod.).

4. Závěrečná ustanovení
Zákonný zástupce je vždy povinen:
- ihned oznámit pracovníkovi CPR Ovečka výskyt přenosné choroby v rodině, onemocnění dítěte
přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž bylo dítě ve styku
- ihned nahlásit jakékoliv změny v osobních údajích (zdrav. pojišťovna, bydliště apod.).
Zákonný zástupce souhlasí:
- s uchováváním a podáváním jídel dle provozního řádu Předškolního klubu Ovečka. Zákonný
zástupce nese plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost donášených pokrmů.
- s evidencí osobních údajů dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v
platném znění. Svůj souhlas poskytuje pro účely vedení povinné dokumentace Předškolního klubu,
- s vedením nezbytné zdravotní dokumentace vč. kopie kartičky zdravotní pojišťovny (včetně konání
akcí mimo sídlo CPR Ovečka, výletů a pro jiné související akce spojené s chodem Předškolního
klubu). Souhlas je poskytnut Oblastní charitě Ústí nad Labem na celé období docházky dítěte do
Předškolního klubu a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace archivuje.
- s využitím fotografií dětí pro potřeby OCH ÚL (propagace, umístění fotografií z akcí předškolního
klubu na webové stánky OCH ÚL, na nástěnky a ve výročních zprávách).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je sjednána po dobu
daného školního roku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zákonný zástupce a druhý
poskytovatel (CPR Ovečka).

V Ústí nad Labem dne: ……………………………………..

…………………………………………….
zákonný zástupce

…………………………………………….
ředitel OCH Ústí nad Labem

