Dodatek ke smlouvě
o podmínkách pobytu dítěte v dětské skupině
ze dne …………………..
AJORODINKA mateřská škola, o. p. s.
Se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
IČ: 02590425
Dětská skupina Čtyřlístek,
Florykova 556, 779 00 Olomouc
zastoupená Mgr. Ivanou Čagánkovou
(dále jen „poskytovatel“)
a
jméno odpovědného zástupce dítěte:
(dále jen „rodič“)
trvale bytem:
datum narození:
Kontaktní telefon/mail:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Trvale bytem:

1.

2.

3.
4.
5.

Předmět dodatku
Po dobu nepřítomnosti dítěte může být jeho kapacitní místo dočasně uvolněno. Nepřítomnost
je nutné nahlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem vedoucí dětské skupiny. Rodiče se
zavazují, že neuzavřou smlouvu na obsazení kapacitního místa v jiné dětské skupině ve
stejný čas.
Změna čl. II. odst. 1 – Od 1. 7. 2022 je provoz dětské skupiny/financování této služby
zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny. Poskytovatel služby je povinen
zajistit, že do zařízení v průběhu realizace provozu dětské skupiny budou docházet pouze
děti, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na
trhu práce. Musí být splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče
o dítě je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Podmínka musí
být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.
Změna čl. II. odst. 2f) – V případě změny postavení rodiče na trhu práce je rodič povinen
informovat poskytovatele služby o této situaci do 10 dnů ode dne vzniku změny.
Nově čl. II. odst. 6 – Poskytovatel zajišťuje stravu včetně pitného režimu splňující
příslušné výživové normy.
Od …………….. do …………………….. bude dítě navštěvovat dětskou skupinu v
následující dny v provozních hodinách dětské skupiny:
Pondělí - od 7:00 do 16:00 hodin
Úterý - od 7:00 do 16:00 hodin
Středa - od 7:00 do 16:00 hodin
Čtvrtek - od 7:00 do 16:00 hodin
Pátek - od 7:00 do 16:00 hodin

V Olomouci dne ……….
………………….......................................
Dětská skupina Čtyřlístek

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

