Eva Stohwasserová, Babysmiling
IČO: 03461831
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
Smlouva a podmínky dětského centra BABYSMILIBG v celodenní péčí o děti v režimu jeslí ve věku od 6
měsíců do 3let

ZÁPIS DĚTÍ
Zápis dětí do zařízení „Babysmiling“ probíhá celoročně v souladu s kapacitou, která je uzpůsobena
z bezpečnostních důvodů na maximální počet 20 dětí.
Pro přijetí dítěte do zařízení předkládá zákonný zástupce dítěte vyplněný formulář, který obsahuje
potřebné informace, aby bylo dítě přijato.
Rezervační poplatek je 30% z dané ceny za zvolený typ docházky.

PROVOZ A DOCHÁZKA
Provoz zařízení začíná v 7.00 a končí v 18.00 hodin. Páteční provoz zařízení je pouze do 17. hodiny.
Příchod dětí probíhá do 9.00 hodin, déle už není možno dítě do zařízení přijmout, a to z důvodu
narušování režimu dne a programů pro děti. Vyjímkou je včasné domluvení s personálem, například
opoždění z důvodu návštěvy lékaře.
Děti mohou rodiče vyzvednout v intervalu od 14.30 do 18.00 hodin. U dopolední docházky si rodiče děti
vyzvedávají po obědě, což je v 11.30 hodin.
Pokud je rodičům předem známa krátkodobá nepřítomnost dítěte, oznámí tuto skutečnost včetně
uvedené doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu, a to osobně, telefonicky nebo formou
elektronické pošty, nejdéle do 12.30 hodin předcházejícího pracovního dne, kdy mu bude ze zaplacené
částky za pobyt dítěte v zařízení vrácena cena za stravné ve výši 100,- Kč. Pakliže je dítě odhlášeno
z docházky pozdě, stravné propadá.
Při příchodu převezme dítě pracovník zařízení dítě od rodičů nebo jimi pověřené osoby a při odchodu ze
zařízení předá dítě rodičům nebo jimi pověřené osobě. Rodiče dítěte doloží písemné pověření o
vyzvedávání dítěte jinou osobou. Bude-li mít pracovník zařízení pochybnosti o pověřené osobě, má právo
kontaktovat zákonného zástupce a ověřit si totožnost pověřené osoby.
Rodiče nebo pověřená osoba k vyzvednutí dítěte jsou povinni přijít pro dítě tak, aby stihli opustit
zařízení nejdéle do 18 hodiny. Každá započtena ¼ hodina po 18. hodině se účtuje částkou 150,- Kč.
Pakliže dítě není ze zařízení vyzvednuto do 18. hodiny, aniž by rodič telefonicky informoval o svém
zpoždění, je personál nucen v 18.30 hodin neprodleně kontaktovat sociální službu. Poslední pracovní
den, tedy pátek, se tato opatření týkají už hodiny 17., jelikož je provoz zařízení do 17.00.

UKONČENÍ DOCHÁZKY
K ukončení docházky ze strany zařízení dochází tehdy, když zákonný zástupce neuhradí částku za pobyt
dítěte ve stanoveném termínu, pokud dítě bez omluvy nedochází do zařízení nepřetržitě po dobu delší
než dva týdny, a pokud je narušován opakovaně provozní řád.
Když ukončí docházku rodič, informuje zařízení dva měsíce dopředu. Pakliže dojde k ukončení docházky
během započatého měsíce, vrací se rodičům pouze částka za neodchozené dny,respektive za stravné, a
to v platební den zařízení. Předčasné ukončení docházky bez dvouměsíční lhůty je účtováno poplatkem
30% z ceny své stanovené docházky.
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ZMĚNY V DOCHÁZCE
Pakliže dojde k přerušení docházky, např. na jeden měsíc a více, je povinnen rodič tuto skutečnost ohlásit
písemnou formou. Při tomto přerušení je zákonný zástupce dítěte povinnen zaplatit udržovací poplatek
ve výši 30% z ceny své stanovené docházky, za každý pozastavený měsíc.

ZMĚNY PROVOZU ZE STRANY ZAŘÍZENÍ
Zařízení se uzavírá vždy dvakrát ročně, a to v době letních prázdnin po dobu jednoho pracovního týdne a
poslední prosincový týden. O této skutečnosti je zařízení povinno rodiče informovat písemnou formou
dva měsíce dopředu.
Dále je zařízení uzavřeno v době státních svátků.
Na toto pravidelné uzavření zařízení se nevztahuje žádná sleva. Z platby za docházku dítěte se odečítá
pouze stravné ve výši 100,- Kč za den.

PLATBY ZA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ZAŘÍZENÍ
Úhrada za docházku je předem sjednána ve výši dle platného ceníku. Platby probíhají vždy 20. den
v měsíci, v hotovosti, a to vždy v ranních hodinách v místě zařízení. Pakliže se rodič v platební den nemá
možnost s platbou do zařízení dostavit, zašle peníze na bankovní účet číslo 4003649073/0800 tak, aby
částka byla 20. kalendářní den již na účtu připsána. V případě, že 20. den v měsíci vychází na víkend,
výplatní den tedy připadá na poslední pracovní den, před tímto víkendem, tedy pátek. Platba v tomto
případě bude připadat k 18. nebo 19. dni v měsíci, nikdy však po 20. kalendářním dni.
Částka za odhlášené dny docházky dítěte, bude odečtena z platby na následující měsíc.
Stravování a nadstandartní aktivity jsou zahrnuty v měsíčním paušálním poplatku.
Udětí do 1,5 roku je 20% navýšení ceny z jejich stanovené docházky z důvodu větší individuální péče.
Stejné navýššení 20% ceny docházky platí I u dětí s individuálními stravovacími nároky.

PRÁVA RODIČŮ
- diskrétnost a ochrana informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- konzultace výchovných a jiných problémů svého dítěte s personálem
- informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí v průběhu jejich docházky

POVINNOSTI RODIČŮ
- vodit do zařízení dítě zdravé, aby nebyly na zdraví ohroženy ostatní děti (nemohou být přijímány
děti s teplotou, silným kašlem, hnisavou rýmou, průjmem, zvracením, zánětem spojivek nebo jiným
infekčním onemocněním, a v den očkování dítěte vyžadujeme pobyt mimo naše zařízení)
- pokud dítě projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době od
vyrozumění
- ohlášení každé změny zdravotního stavu dítěte (alergie, astma, infekční onemocnění, apod.)
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- nahlášení případné změny, např. zdravotní pojišťovny, telefonních čísel, adresy
- omlouvat nepřítomnost dítěte v souladu s podmínkami stanovenými provozním řádem zařízení
- bezpodmínečně platit poplatky za pobyt svého dítěte ve stanoveném termínu a striktní dodržování
otevírací a zavírací doby našeho zařízení

PRÁVA OSOB PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ V ZAŘÍZENÍ
- sdělování rodičům informace o chování jejich dítěte
- vyjadřování se k momentálním zdravotním problémům dítěte
- informování rodičů o možnosti a vhodnosti navštívit s dítětem logopeda nebo jiného odborníka

POVINNOSTI OSOB PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ V ZAŘÍZENÍ
Všechny povinnosti personálu v zařízení vyplývají z provozního řádu.
Povinnosti všech dotčených subjektů je dodržovat tento provozní řád.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM
Respektujeme stravovací návyky z rodiny dítěte. Možnost donášky vlastního jídla nebo stravování dle
nabízeného jídelníčku.
Jídlo je podáváno 4x denně – ranní svačina, oběd (polévka a hlavní jídlo), odpolední svačina, pozdní
svačina.
Obědy se dovážejí externě. Servírují se v herně, v prostoru k tomu určenému. Děti mají v průběhu celého
dne přístup k pití dle vlastní potřeby (ovocné šťávy, čaj, voda). Samozřejmostí je pití i u svačin a obědů.
Při stravování je respektována individuální potřeba jídla. Děti mají možnost volit množství jídla a nejsou
do jídla nucené. Na jídlo mají dostatek času – jíme ve stejný čas, ale ne ve stejném tempu.

HYGIENA PROVOZU ZAŘÍZENÍ
- pro pobyt v zařízení používají děti své oblečení. Je nutné mít náhradní oblečení s sebou.
- prostory zařízení, včetně hraček jsou pravidelně dezinfikovány kompetentními hygienickými
přípravkami (kobercové krytiny se každý dne vysávají, podlahy se každý den vytírají SAVEM,
CHLORAMINEM a SAPONEM NA PODLAHY, povrchové plochy jsou každý den otírány SANYTOLEM,
toalety, nočníky a podložky přebalovacích pultů jsou po každém jejich užití ošetřeny dezinfekcí
značky MERIDA.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento provozní řád je účinný od 21. 8. 2019. Veškeré dodatky, popř. změny tohoto provozního řádu,
mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jeho účinnosti s ním bude seznámen
personál zařízení a budou o něm informováni zákonní zástupci dětí. Během docházky svých dětí, mohou
rodiče i zaměstnanci provozní řád připomínkovat.
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Účinnost této smlouvy nabývá platnost v den jejího podepsání ze strany zákonného zástupce dítěte a
dětského zařízení.

V Praze, dne …...................

Dětské zařízení BABYSMILING

Podpis zákonného zástupce dítěte

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

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

