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Název projektu: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou 
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Název projektu: Provoz dětské skupiny Šneček v Hrádku nad Nisou 
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011549 
 
 

Smlouva o pravidelném poskytování služeb péče o děti  

v DS ŠNEČEK v Hrádku nad Nisou 

Provozovatel:  

Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983135 

Zastoupený: Naděždou Faltusovou 

a 

Zákonný zástupce dítěte:  

Datum narození: 

Číslo OP: 

Trvalé bydliště: 

 

uzavírají smlouvu o pravidelném poskytování služeb péče o děti v DS ŠNEČEK V Hrádku nad Nisou 

 

1. Úvodní ustanovení: 

Účelem uzavření smlouvy je usnadnit sladění pracovního a rodinného života zákonného zástupce dítěte 

prostřednictvím zajištění služeb péče o děti v DS ŠNEČEK v Hrádku nad Nisou (dále jen DS) a úprava 

vzájemných práv a povinností provozovatele a zákonného zástupce v souvislosti se zajišťováním péče 

podle smlouvy.  

 

2. Provozovatel se zavazuje zajistit péči o nezletilého/ou …………………………………………………………………..,  

narozeného/ou dne …………………………, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Provozním řádem DS 

na období školního roku ……………….  

 

3. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje dodržovat Provozní řád DS jež je veřejně vyvěšen v prostorách 

šatny, s kterým se zástupce seznámil. 
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4. Služby péče o děti v DS budou poskytovány doplňkovou činností Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, 

Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace v budově DS  (Liberecká 587). 

           Provozovatel se zavazuje, že bude služby poskytovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

           zejména zákon 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 

           zákonů a vyhláška 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny  

           do 24 dětí, provozním řádem DS a touto smlouvou. Provozovatel má uzavřenou pojistnou smlouvu    

           Pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou dítětem. 

 

5. Pokud zákonný zástupce dítěte neplní závazky vyplývající mu z této smlouvy nebo porušuje Provozní řád 

DS,  může provozovatel od smlouvy odstoupit a dlužnou částku za stravné či školné vymáhat v souladu 

s právním řádem. 

 

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě jsou úplné a pravdivé a jsou si vědomy 

právních následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů. Dále smluvní strany prohlašují, že se 

s textem smlouvy a Provozního řádu DS řádně seznámily a nejsou jim známy žádné překážky, které by 

jim bránily v pochopení obsahu smlouvy či Provozního řádu DS. 

 

7. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.  

 
 

 

V Hrádku nad Nisou, dne ………………. 

 

 

 

 

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

        zákonný zástupce dítěte                                                                   za provozovatele DS Šneček 

 

 


