Dohoda číslo:

/

.

DOHODA O OPATROVANÍ DIEŤAŤA
uzavretá medzi
Magisterium n.o., Wurmova 1136/5, 040 23 Košice
IČO: 42 052 451
Prevádzka: KREMIENOK Detské centrum
Lidické námestie 18, 040 22 Košice
Tel.: 0949 159 977
(ďalej len poskytovateľ)

poskytovateľom a rodičom

Meno a priezvisko matky:

...........................................................................................................

Číslo OP:

........................................Dátum

Bytom:

...........................................................................................................

Tel. kontakt

.................................................e-mail:............................................

nar:...............................................

...........................................................................................................................................................
(Ak sa neuvádzajú uviesť dôvod)

Meno a priezvisko otca:

...........................................................................................................

Číslo OP:

........................................Dátum

Bytom:

...........................................................................................................

Tel. kontakt

.................................................

nar:...............................................

e-mail:............................................

...........................................................................................................................................................
(Ak sa neuvádzajú uviesť dôvod)

(ďalej len rodičia)

zákonnými zástupcami dieťaťa

Meno a priezvisko dieťaťa: ...........................................................................................................
Dátum narodenia:

...........................................................................................................

Dátum nástupu dieťaťa do detského centra: .........................................................

Magisterium n.o. Wurmova 5, 040 23 Košice
IČO : 42 052 751 DIČ : 2022612284
Zapísaná : Obvodný úrad Košice pod č. OVVS/1/2008

e-mail : magisterium.no@gmail.com
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Dohoda o opatrovaní dieťaťa v Kremienok d.c.

I.

Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti

Rodičia a poskytovateľ sa dohodli na poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti dieťaťa
nasledovne:
1. Kŕmenie detí, ktoré sami nejedia a dokrmovanie tých, ktoré začínajú so samostatným
jedením, ale ešte nedokážu zjesť celú porciu samé.
2. Prebaľovanie podľa potreby. Usádzanie na nočník v skupinkách podľa veku, v záujme
pestovanie návyku sedenia na nočníku, u starších detí usádzanie na detské WC.
3. Spoločné umývanie rúk pred každým jedlom a po toalete za účelom návyku
pravidelného umývania rúk.
4. V prípade priaznivého počasia každodenne pobyt vonku v trvaní minimálne 1,5 hodiny
(prechádzky, hry na terase)
5. Dodržiavanie pitného režimu, v prípade požiadavky odúčanie od návyku cmúľania
cumlíkov.
6. Pestovanie návykov dieťaťa, spolupracovať pri obliekaní a prezliekaní pred a po pobyte
vonku, pred a po spánku v záujme dosiahnutia samostatnosti v týchto činnostiach.
7. Pestovanie a rozvoj slovného prejavu a komunikácie v slovenskom jazyku riekankami,
pesničkami a pod. Rozvíjanie pohybovej kultúry rôznymi hrami a inými aktivitami,
využívanie didaktických hračiek a pomôcok na rozvíjanie dieťaťa.
II.

Organizačné a platobné podmienky

1. Prevádzka v detskom centre Kremienok začína o 6.30 hod a končí pri odchode
posledného dieťaťa, najneskôr však o 17.00 hod. Program pobytu v centre zodpovedá
veku opatrovaných detí, o celodenných aktivitách sú rodičia každý deň informovaní.
2. Pri rannom nástupe dieťaťa do centra sa vykonáva „filter“, pri ktorom sú rodičia
povinní informovať o zdravotnom stave dieťaťa, či mu boli podané nejaké lieky, malo
zvýšenú teplotu a iné. Dieťa, ktoré javí známky ochorenia nebude do centra prijaté. Pri
odovzdávaní dieťaťa rodičovi zodpovedná pracovníčka informuje o zdravotnom stave
dieťaťa, o jeho správaní, prípadne o iných závažných okolnostiach, ktoré sa vyskytli
počas dňa. Ak sa prejaví u dieťaťa choroba počas pobytu v centre, ihneď bude
kontaktovaný rodič, ktorý je povinný dieťa čo najskôr z centra vyzdvihnúť.
3. Rodičia prinesú dieťaťu do centra vhodnú zdravotnú obuv, náhradné oblečenie,
pyžamo a v prípade potreby plienky, utierky na zadoček, kojeneckú fľašu, cumlík. Osobné
veci dieťaťa musia byť označené menom!
4. Do centra rodič neprináša žiadne sladkosti, či iné druhy potravín. Dieťa má
poskytovanú celodennú stravu a to formou podávania desiaty, obedu a olovrantu.
5. Vstup rodičov do priestorov herne, jedálne, kúpeľne a spálne je z hygienických
dôvodov zakázaný.
6. Rodič môže stráviť v zariadení s dieťaťom určitý čas, potrebný na adaptáciu na nové
prostredie max 5 dní. Pred vstupom a počas pobytu v centre je povinný dodržiavať
vnútorný poriadok organizácie a hygienický režim na základe poučenia. V opačnom
prípade mu pobyt v centre s dieťaťom počas adaptácie nebude umožnený. Rodič berie na
vedomie podmienky pobytu v centre, s ktorými bol oboznámený a rešpektuje, že
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v určitom časovom intervale nie je spoločný pobyt s dieťaťom v detskom centre možný
(napr. čas podávania stravy, ukladania na spánok a pod.)
7. Prvá úhrada poplatku za pobyt dieťaťa v centre sa uskutočňuje najneskôr v deň
nástupu dieťaťa. Úhrada poplatku za nasledujúce mesiace pobytu dieťaťa v centre sa
uskutočňuje vždy v aktuálnom mesiaci (napr. poplatok za september sa musí uhradiť v
septembri). Poplatok zahŕňa starostlivosť o dieťa v súlade s článkom č. I. Poplatok sa
uhrádza na účet organizácie. Číslo účtu : Fio banka 4205275110/8330 IBAN:
SK3483300000004205275110.Výška a deň úhrady poplatku sú uvedené v Prílohe tejto
dohody. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku poplatku.V prípade neuhradenia
platby za pobyt dieťaťa v detskom centre riadne a včas má právo poskytovateľ aj na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,00 €.
8. Platba za stravu pri nástupe dieťaťa sa uhrádza v deň nástupu dieťaťa do detského

centra a predstavuje alikvotnú čiastku z výšky stravného za aktuálny mesiac . Platba za
stravu za nasledujúce mesiace pobytu dieťaťa v centre sa uskutočňuje vždy v aktuálnom
mesiaci (napr. poplatok za september sa musí uhradiť v septembri). Nespotrebované
stravné za predchádzajúci mesiac bude zohľadnené v nasledujúcej platbe o čom budú
rodičia informovaní. V prípade, že platba za stravu nebude v ktorýkoľvek mesiac počas
trvania tejto dohody uhradená riadne a včas poskytovateľ nie je povinný vrátiť preplatok
za stravu dieťaťa. Poplatok sa uhrádza na účet organizácie. Číslo účtu : Fio banka

4205275110/8330 IBAN: SK3483300000004205275110. Výška poplatku za stravnú jednotku a deň
úhrady sú uvedené v Prílohe tejto dohody. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku
poplatku.

9. Ak dieťa nastúpi do centra neskôr než v stanovenom dennom časovom rozpätí, resp.
odíde v skôr než v stanovenom čase sa výška ceny za deň pobytu nemení.
10. V prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení počas celého mesiaca (choroba,
dovolenka, iný dôvod neprítomnosti, alebo prerušenie prevádzky zariadenia s technických
príčin) zaplatí rodič poplatok za pobyt v plnej výške stanoveného poplatku na opatrovanie
dieťaťa v dohodnutom termíne viď čl. II. bod 7.
11. Ak je dieťa z akéhokoľvek dôvodu neprítomné (choroba, dovolenka, alebo iný dôvod
neprítomnosti) a neprítomnosť presahuje do nasledujúceho mesiaca, zaplatí rodič
poplatok za pobyt v plnej výške stanoveného poplatku na opatrovanie dieťaťa
v dohodnutom termíne viď čl. II. bod 7.
12. Poplatky, ktoré sú stanovené pre zabezpečenie chodu zariadenia, budú upravované
podľa finančných nárokov, spojených s prevádzkovaním zariadenia detského centra.
13. Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť najneskôr do 8,00 hod. dňa, kedy bude
dieťa neprítomné. V opačnom prípade sa účtuje poplatok za stravu na tento deň.
14. Rodič vždy keď dieťa nastupuje do zariadenia po prekonaní choroby predkladá
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.
15. Výdaj dieťaťa zo zariadenia je možný len rodičom, alebo osobe nimi určenej.
V prípade pochybností, resp. u osoby ktorá nie je doposiaľ osobne známa, má
opatrovateľka právo telefonicky si overiť, či rodič skutočne tejto osobe udelil povolenie
vyzdvihnúť dieťa zo zariadenia.
16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzkovanie detského centra
z technických príčin spojených so zabezpečením pravidelnej údržby, alebo iných
objektívnych dôvodov znemožňujúcich prevádzkovanie detského centra.
(predpokladaný termín prerušenia Júl-August cca 2 týždne, December cca 1 týždeň)
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17. Dohodu o opatrovaní dieťaťa v detskom centre je možné vypovedať len písomnou
formou. Dohoda o opatrovaní dieťaťa bude ukončená k poslednému dňu nasledujúceho
mesiaca po obdržaní výpovede dohody.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť dohodu o opatrovaní dieťaťa s okamžitou
platnosťou u rodičov s dohodnutým nepravidelným poskytovaním služby ak to vyžadujú
potreby prevádzky detského centra.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť dohodu o opatrovaní dieťaťa s okamžitou
platnosťou u rodičov neplniacich podmienky dohody (čl.II).
III.

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má povahu
originálu.
2. Rodičia vyhlasujú, že sa oboznámili s dohodou o opatrovaní dieťaťa, žiadajú prijatie
ich dieťaťa do KREMIENOK detské centrum a súhlasia s dohodnutými podmienkami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju prečítali,
neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
4. Dohoda nadobúda platnosť po podpísaní zúčastnenými stranami s účinnosťou od
1.1.2016.
5. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov rodičia súhlasia so spracovaním, uchovaním osobných údajov ich a ich dieťaťa
pre potreby Magisterium n.o. IČO: 42025751. Zároveň rodičia súhlasia so zverejňovaním
fotografií, audio a video záznamov svojich detí v na webových stránkach Kremienok d.c..
Tento súhlas so spracovaním, uchovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne
odvolať.

V Košiciach, dňa ....................................

Vlastnoručný podpis rodičov:

.................................................
rodič

Za organizáciu:

..............................................
riaditeľ n.o.

..................................................
rodič
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