SMLOUVA
o poskytování stravy při pobytu dítěte v dětské skupině
Duha Klub Rodinka
se sídlem tř. 17. listopadu 277/16, Přerov I-Město, 750 02
Přerov IČ: 71174826
bankovní spojení: dle čl. VI. Stravné této smlouvy
zastoupená Mgr. Ivanou Čagánkovou, statutární zástupkyní organizace,
provozující dětskou skupinu na adrese: Želatovská 2617/12, Přerov I – Město, 750 02
Přerov (dále jen jako „poskytovatel“)
a
jméno odpovědného zástupce dítěte ………………………………………………..
(dále jen jako „rodič“)
trvale bytem …………………………………………………………………………
datum narození:
kontaktní telefon/mail:
jméno dítěte ……………………………………… r.č. …………………….............
trvale bytem …………………………………………………………………………
zdravotní pojišťovna:
(všichni účastníci této smlouvy dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy
1. Tato smlouva upravuje podmínky poskytování stravy v rámci smlouvy o pobytu dítěte
v dětské skupině s názvem: Dětská skupina RODINKA II, registrační číslo:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016473, provozovatele AJORODINKA mateřská škola,
o.p.s., na adrese: Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov.
2. Organizace Duha Klub Rodinka, prohlašuje, že je oprávněna k poskytování všech
služeb souvisejících se zajištěním stravy při pobytu dítěte v dětské skupině, pro tyto
účely disponuje příslušnými oprávněními a má kvalifikované zaměstnance.
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II. Základní ustanovení
1. Dítěti je poskytována strava, jakmile rodič podepíše tuto smlouvu, odevzdá vyplněnou
závaznou přihlášku do dětské skupiny a uhradí stravné na měsíc, od kterého započne
docházka dítěte.
2. Smlouva se uzavírá na období uvedené v bodě III.
3. Prodloužení smlouvy na další období je prováděno automaticky formou číslovaného
dodatku k této smlouvě, a to nejpozději 30 dní před koncem platnosti smlouvy.

III. Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na období od: ………..do 30.6.2022
2. Smlouvu lze ukončit formou:
a. dohodou smluvních stran,
b. písemnou výpovědí rodičů i bez udání důvodů,
c. písemnou výpovědí organizace Duha Klub Rodinka
3. Duha Klub Rodinka je oprávněna vypovědět smlouvu zejména z následujících důvodů:
a. v případě prodlení rodičů s placením stravného o více než 30 dní,
b. z jiného vážného důvodu.
Smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet prvním dnem
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní
straně.
IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Duha Klub Rodinka se zavazuje poskytnout stravu dítěti v průběhu pobytu v dětské
skupině prostřednictvím kvalifikovaných a náležitě proškolených zaměstnanců.
2. Rodič podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami provozního
řádu a denního programu dětské skupiny („Režim dne“). S těmito podmínkami
souhlasí a zavazuje se řádně plnit závazky vyplývající z této smlouvy a provozního
řádu a platit včas stravné.
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V. Práva a povinnosti dítěte
1. Rodiče byli seznámeni s tím, že je dítě povinováno dodržovat po dobu trvání této
smlouvy provozní řád dětské skupiny, a zavazují se je k tomu vést.
2. Dítěti je poskytována strava po dobu trvání této smlouvy.
3. Individuální ujednání o stravě dítěte, na základě vyplněné přihlášky v návaznosti na
možné alergické reakce, zdravotní omezení dle doporučení lékaře a vzájemné dohody
s rodiči, tímto se rozumí dietní strava a strava neobsahující alergeny uvedené v
přihlášce dítěte.
VI.

Stravné

1. Výše stravného je stanovena v měsíční výši (viz ceník stravy, který tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy).
2. Úhrada školného a stravného je splatná vždy do 30. dne běžného měsíce na následující
měsíc, pokud není dohodnuto jinak s vedením Duha Klub Rodinka.
Provádí se bankovním převodem na účet dětské skupiny –
Platba za Stravné se provádí bankovním převodem na účet dětské skupiny –
2400462318/2010 – Fio Banka.
Variabilní symbol je přidělen na základě registrace v rezervačním systému (je zasílán emailem) a do zprávy pro příjemce se uvádí příjmení a jméno dítěte, za jaké období je platba
hrazena a název RODINKA, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
3. V případě prodlení rodičů se zaplacením školného nebo stravného jsou rodiče povinni
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Vyúčtování se provádí jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení
docházky dítěte.
VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem úhrady první splátky školného.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými změnami či dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
3. Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto dokumentu pro
potřeby účetních operací, kontrolních mechanismů a evidenčních a archivačních
procesů organizace,
dobrovolně, na základě svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni
s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a směrnicí
EU 2016/679 (GDPR), vždy v platném znění. Beru na vědomí prohlášení zřizovatele,
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že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci Duha Klub Rodinka a externí spolupracující organizace jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po ukončení pracovního poměru
nebo ukončení vzájemné spolupráce.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po
jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy pozorně přečetly, jejímu obsahu
plně porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle.

V Přerově, dne ………………

………………….......................................
Duha Klub Rodinka

Příloha 1:

………………….......................................
Rodič

Ceník stravy
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