O Z J a s l i č ky p r e d e t i č ky
Prevádzka – Charkovská 1, 04022 Košice
Sídlo- Haniska 127. 04457 Košice - okolie IČO: 42325706, DIČ: 2024059488
jasličkypredeticky@gmail.com

Dohoda

+421 904604704

o opatrovaní dieťaťa

uzatvorená medzi

Meno a priezvisko matky : ..........................................................................................
Bytom : ..........................................................................................................................
Číslo OP : ..............................................................
Telefónne číslo/ e-mail ...............................................................................................
Meno a priezvisko otca : ............................................................................................
Bytom : ..........................................................................................................................
Číslo OP : ...............................................................
Telefónne číslo/ e-mail ...............................................................................................
ako rodičia ( zákonní zástupcovia ) dieťaťa:

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

a

OZ Jasličky pre detičky ďalej /OZ/
Sídlo:

Haniska 127. 044 57 Košice - okolie

Prevádzka: Charkovská 1. 040 22 Košice
Zastúpené prevádzkovateľom :

Mgr. Mária Badliková
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§1
Starostlivosť o dieťa
OZ Jasličky pre detičky na základe tejto dohody poskytuje zverenému dieťaťu
starostlivosť v oblasti opatery, výchovy a vzdelávania takto :
1. Kŕmenie detí, ktoré samé nejedia; dokrmovanie tých, ktoré začínajú so
samostatným jedením; utváranie návykov správneho stolovania.
2. Dodržiavanie pitného režimu počas celého dňa.
3. Individuálne odvykanie od cumlíka, od pitia z fľašky.
4. Spoločné umývanie rúk pred každým jedlom a po toalete.
5. Prebaľovanie detí, ktoré používajú plienky; odúčanie od plienok u detí, ktoré
vývinovo dozreli na túto schopnosť.
6. Usádzanie detí na nočník v skupinách podľa veku; u starších detí individuálne
usádzanie na WC.
7. Pomoc deťom pri obliekaní, vyzliekaní a prezliekaní v záujme postupného
dosiahnutia samostatnosti v týchto činnostiach.
8. Realizovanie pobytu vonku v prípade priaznivého počasia každodenne,
spravidla v čase od 10:00 do 11:00 h.
9. Individuálne rozvíjanie osobnosti dieťaťa po stránke sociálnej, emocionálnej,
telesnej, rozumovej a umeleckej.
10. Rozvíjanie rečových, kognitívnych a metalingvistických schopností dieťaťa
formou logopedickej prevencie.

§2
Platobné podmienky
Cenu za poskytovanú opatrovateľskú starostlivosť rodič (zákonný zástupca)
dieťaťa uhrádza v súlade s ustanoveniami tejto dohody takto :
Zápisné do Jasličiek je vo výške 30 €

je splatné pri podaní prihlášky,

najneskôr však na začiatku pobytu v zariadení.
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U nás je možné si uplatniť príspevok na ÚPSV a R vo výške 230 € na každý
mesiac, podľa zákona č.561/2008 z. z
1. Mesačný poplatok za celodenné opatrovanie je 200 €, pričom denná stravná
jednotka predstavuje čiastku 2,50 € /1 deň.
2. Mesačný poplatok za poldenné opatrovanie je 150 € pričom denná stravná
jednotka predstavuje čiastku 2,00 € /1 deň.
3. Mesačný poplatok za celodenné opatrovanie 3 x týždenne je 150 €, pričom
denná stravná jednotka predstavuje čiastku 2,50 € /1 deň.
4. Adaptácia dieťaťa po dohovore s učiteľkou je možná.
5. Poplatok za občasné opatrovanie - spravidla pri adaptácii dieťaťa – je
cena 3 € /1 hod., možnosť objednať celodennú stravu za 2,50 € alebo
poldennú stravu za 2,00 €
6. Vyúčtovanie platby za opatrovanie a stravu sa vykoná v nasledujúcom mesiaci
podľa počtu dní skutočne poskytnutej opatrovateľskej starostlivosti tak, že
výška preddavku na nasledujúci mesiac sa zníži o stravné, ktorého suma
zodpovedá počtu dní, kedy dieťa nebolo v OZ v uplynulom mesiaci.
7. Poplatok za opatrovanie vrátane stravy rodič (zákonný zástupca) dieťaťa
uhrádza formou preddavku a to najneskôr k 15. kalendárnemu dňu daného
mesiaca.
8. Platbu za opatrovanie vrátane stravy uhrádza rodič (zákonný zástupca)
bankovým prevodom na číslo účtu : 5058195085/0900 v Slovenskej
sporiteľni - IBAN SK 5909000000005058195085. Pri bankovom prevode je
splnená lehota splatnosti vtedy, ak úhrada bola pripísaná na účet OZ
najneskôr do 15. kalendárneho dňa daného mesiaca. Platba môže byť
uhradená aj v hotovosti do rúk prevádzkovateľa, pričom rodičovi (zákonnému
zástupcovi) bude vystavený príjmový pokladničný doklad a faktúra.
9. V prípade neuhradenia platieb za opatrovanie a stravu dieťaťa v stanovenej
lehote, Jasličky odmietnu prijať dieťa v prvý pracovný deň nového
mesiaca. Dieťa bude prijaté do jasličiek až po uhradení mesačného poplatku,
alebo po pripísaní na účet OZ. Za deň(dni), v ktorý(ch) nebolo dieťa prijaté
z dôvodu nezaplatenia, detské zariadenie poplatok nevracia.
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10. V prípade neuhradenia platieb za opatrovanie a stravu dieťaťa alebo
udržiavacieho poplatku podľa vyššie uvedených bodov tejto dohody, si
Jasličky

vyhradzuje právo vyradiť dieťa z detského zariadenia bez

možnosti neskoršieho nástupu.
11. V prípade nástupu dieťaťa do Jasličiek neskôr, než v dohodnutej hodine
v rámci dňa, výška ceny za 1 deň pobytu sa nemení z dôvodu viazanosti
opatrovateľky, učiteľky k dieťaťu.
12. V prípade nástupu dieťaťa do Jasličiek v priebehu mesiaca (spravidla pri
adaptácii dieťaťa) sa poplatok za opatrovanie a stravu neuhrádza paušálnou
sumou, ale vo výške zodpovedajúcej počtu dní alebo hodín opatrovateľskej
starostlivosti odo dňa nástupu dieťaťa do Jasličiek. Platbu rodič (zákonný
zástupca) dieťaťa uhrádza vtedy týždenne, a to vždy vopred, v deň nástupu
dieťaťa a potom vždy pred začiatkom nového týždňa.
13. Odhlásením dieťaťa z Jasličiek sa poplatok za opatrovanie nevracia
(vzhľadom na viazanosť opatrovateľky, učiteľky na dieťa), vracia sa iba
poplatok za stravu vo výške zodpovedajúcej počtu odhlásených dní. Poplatok
bude odpočítaný v platbe na nasledujúci mesiac.
14. Prevádzka Jasličiek je otvorená v čase od 07.00 do 17:00 h. Dlhší pobyt je
možný po dohode s prevádzkovateľom Jasličiek za samostatný poplatok 5 €
za každú začatú hodinu mimo prevádzky.
15. V prípade nárastu cien energií, potravín a ostatných prevádzkových nákladov
v priemere o viac ako 10% sa obidve strany dohodli, že pristúpia k úprave
poplatku za opatrovanie (stravu) v rozsahu zodpovedajúcom zvýšeniu týchto
nákladov.
§3
Organizačné podmienky
16. Rodičia zabezpečujú dieťa v Jasličkách vlastnou posteľnou bielizňou,
plienkami, papučkami, pyžamkom, náhradným oblečením, kojeneckou fľašou,
cumlíkom, ak ho dieťa používa. V prípade alergií na bežné prípravky aj
vlastnými kozmetickými potrebami. Presnejší zoznam vecí potrebných pre
pobyt rodičia dohodnú s personálom Jasličiek pred nástupom dieťaťa do
Jasličiek..
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17. Počas adaptačného pobytu dieťaťa môže rodič (zákonný zástupca) Jasličkách
stráviť s dieťaťom určitý čas (cca 10 – 15 min), potrebný na adaptáciu dieťaťa
na nové prostredie. Pred vstupom a počas pobytu v Jasličkách je povinný
dodržiavať hygienický režim na základe poučenia. V opačnom prípade mu
pobyt v Jasličkách s dieťaťom nebude umožnený. Rodič berie na vedomie, že
v určitom časovom intervale nie je spoločný pobyt s dieťaťom v Jasličkách
možný (napr. čas podávania stravy, ukladanie na spánok, atď.).
18. Do Jasličiek rodič neprináša žiadne potraviny ani nápoje. Dieťa má
poskytovanú celodennú stravu, vrátane nápojov. Výnimkou je neznášanlivosť
alebo odmietanie určitých potravín, nápojov, bežne podávaných v tomto type
zariadení.
19. Celodennú stravu zabezpečuje v Jasličkách 4x denne podľa dĺžky pobytu
dieťaťa v Jasličkách a to formou podávania raňajok (08:30 h), ovocnej desiaty
(10:00 h), obeda (11:30 h), olovrantu (14:45 h) .
20. V prípade neprítomnosti dieťaťa v Jasličkách je rodič (zákonný zástupca)
povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 07:45 h ráno daného dňa,
v opačnom prípade bude zúčtovaný poplatok za stravu (spravidla 2,50 € /1
deň).
21. Dieťa, ktoré javí známky ochorenia, nebude do Jasličiek prijaté. Rodičia
sú povinní poskytovať objektívne informácie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak
sa počas dňa prejavia na dieťati známky ochorenia, rodič je povinný dieťa
z Jasličiek

vyzdvihnúť na telefonickú žiadosť prevádzkovateľa - riaditeľky

Jasličiek.
22. Rodič vždy, keď dieťa nastupuje do Jasličiek po prekonaní choroby
trvajúcej viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, predkladá
potvrdenie

ošetrujúceho

lekára

o zdravotnej

spôsobilosti

dieťaťa,

v opačnom prípade dieťa nebude prijaté do kolektívu.
23. Odovzdanie dieťaťa zo zariadenia je možné len rodičom (zákonným
zástupcom) alebo osobe nimi určenej :
Meno a priezvisko ...............................................................................................
Adresa bydliska ..................................................................................................
Telefónny kontakt ...............................................
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24. Výpovedná lehota z tejto dohody o opatrovaní dieťaťa v Jasličkách je 30 dní
pre obidve zmluvné strany (okrem § 2 bod 8) a to najneskôr do 25. dňa
v mesiaci. Podaním výpovede v tejto lehote končí dohoda o opatrovaní
dieťaťa posledným dňom nasledujúceho mesiaca.
25. Nedodržanie výpovednej lehoty uvedenej v § 3 bod 23 je sankcionované
úhradou udržiavacieho poplatku na nasledujúci mesiac vo výške uvedenej v
§ 2 bod 11.
26. Zákonný zástupca súhlasí s uverejňovaním fotografií dieťaťa vytvorených
počas akcií v Jasličkách na internetovej stránke
www.jaslicky-pre-deticky-kosice.sk (vyhovujúce prosím podčiarknite)

áno /

nie. (momentálne stránku ešte len pripravujeme).

§4
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má
povahu originálu.
2. Rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa vyhlasujú, že sa oboznámili
s touto Dohodou o opatrovaní dieťaťa, súhlasia s dohodnutými
podmienkami a žiadajú o opatrovanie, výchovu a vzdelávanie svojho
dieťaťa v OZ Jasličky pre detičky, čo potvrdzujú aj svojimi podpismi.

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

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

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

Prevádzkovateľ OZ Jasličky
(pečiatka a podpis)

rodičia (zákonní zástupcovia)
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