Detské centrum Zámok hier, Výhonská 7, 831 06 Bratislava

Dohoda o opatrovaní dieťaťa
Uzavretá medzi zákonným zástupcom dieťaťa
Meno: ............................................................................................................................
Trvalý pobyt: ..................................................................................................................
Číslo OP: .......................................................................................................................
Tel.kontakt: ....................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................

...a Detským centrom Zámok hier, Výhonská 7, 831 06 Bratislava
Zastúpeným zriaďovateľom: Ing.Eva Černáková, Hagarova 2, 831 51 Bratislava
ČŽR : 103-3425
IČO : 41477014
DIČ : 1024981232
Tel.kontakt: 0907 100 630
E-mail: cernakova.eva@azet.sk

Predmet dohody
Predmetom dohody je poskytovanie starostlivosti a edukačnej činnosti v detskom centre
Zámok hier, Výhonská 7, 83106 Bratislava, pre dieťa vo veku od 2 do 6 rokov.

Meno dieťaťa: ...........................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................
Trvalý pobyt: .............................................................................................................
Deň nástupu do DC: ..................................................................................................
Prevázková doba : od 7.00 - do 18.00 hod pracovné dni

Typ starostlivosti – viď cenník



Celodenná starostlivosť od 7.00-18.00 - školné mesačne 296 € + stravné 3 €/deň
Celodenná starostlivosť od 7.00-18.00 - školné za 12 návštev mesačne 244 € +
stravné 3 €/deň..........paušálny poplatok mesačne spolu 280 €

Rodič si sám určí návštevné dni ako aj počet hodín, t.j. dĺžku pobytu dieťaťa v DC v rámci
prevádzkovej doby.
Nespotrebovaný paušálny poplatok ani jeho časť sa nevracia.
Rodič môže prechádzať z jedného typu starostlivosti do druhého, treba túto skutočnosť
oznámiť najneskôr k poslednému dňu starého mesiaca kvôli viazanosti personálu.
V cene sú všetky hygienické potreby, posteľná bielizeň, k dispozícii sú hračky v interiéri ako
aj v záhrade, krúžok anglického jazyka, tvorivé dielničky vrátane materiálu a ochranného
odevu, ako aj všetky akcie organizované detským centrom.
Rozsah starostlivosti
Detské centrum poskytne dieťaťu štandardnú starostlivosť a edukáciu po telesnej,
emocionálnej, sociálnej, rozumovej a umeleckej stránke. Osobnosť dieťaťa bude rozvíjaná
formou aktivít predškolského vzdelávania v oblasti výtvarnej, hudobnej, literárnej
a športovej. Vzdelávanie detí prispôsobujeme vývojovým, fyziologickým i emocionálnym
potrebám dieťaťa, pričom základnou vzdelávacou metódou je hra. Uprednostňujeme
zážitkové a zmyslové učenie spojené s praktickou činnosťou .O dieťa sa stará odborný
personál. Kapacita detského centra je 20 detí.
Organizačné podmienky
V prípade dočasnej neprítomnosti dieťaťa je nutné odhlásiť stravné do 8.00 hod.
Po prekonaní choroby dieťaťa je rodič povinný predložiť potvrdenie pediatra o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa do kolektívu.
Ak sa počas dňa prejavia u dieťaťa známky ochorenia, napr. teplota, rodič bude ihneď
informovaný, aby si dieťa prevzal. V detskom centre nepodávame lieky.
Na odovzdanie dieťaťa má právo aj osoba určená zákonným zástupcom, treba túto
skutočnosť oznámiť personálu vopred.
Počas adaptačného procesu smie rodič stráviť s dieťaťom 1-2 hod v detskom centre,
pričom sa riadi pokynmi personálu. Tento čas je výhradne počas voľnej rannej hry. Rodič
prinesie dieťaťu dostatočné množstvo náhradného oblečenia, vhodného do detského
kolektívu, pyžamo a papučky, prípadne detskú fľašku, cumlík.
Stravu zabezpečuje detské centrum 3 krát denne, /desiata, obed, olovrant/, pričom obed je
dovážaný externým dodávateľom, ktorý má povolenie na stravovanie detí v tejto vekovej
kategórii od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Detské centrum zabezpečí denne pitný režim formou detskej neperlivej vody a ovocného
čaju v neobmedzenom množstve.
Strava sa podáva dieťaťu upravená krájaním, ak sa dieťa nedokáže najesť samé, bude
dokrmované. V prípade alergie na určité potraviny treba túto skutočnosť oznámiť vopred
personálu.

Dieťaťu je umožnený dostatočne dlhý pobyt vonku denne, výnimka je nepriaznivé počasie
viď vyhláška Ministerstva zdravotníctva č.527/2007.
V rámci denného harmonogramu je od 12.30 - 14.30 hod. kľudový režim na lôžku, ktorý
dodržujú všetky deti.
Platobné podmienky
Rodič je povinný uhradiť paušálny poplatok vopred na daný mesiac, t.j. ihneď po vystavení
faktúry za školné, prípadne školné+stravné podľa typu zvolenej starostlivosti.
V prípade choroby, dovolenky alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa v detskom centre
sa nespotrebovaný paušálny poplatok ani jeho časť nevracia.
Súčasťou dohody o opatrovaní dieťaťa je cenník platný na daný školský rok.
Výpovedná lehota dohody je 30 dní pre obidve zmluvné strany, a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede jednej zo zmluvných
strán.
Ak paušálny poplatok nie je uhradený včas, vyhradzuje si detské centrum právo vypovedať
dohodu o opatrovaní dieťaťa s okamžitou platnosťou.
Doplňujúce informácie
Rodič je informovaný, že detské centrum pravidelne uverejňuje na svojej internetovej
stránke www.zamokhier.sk fotografie všetkých detí z kolektívnych akcií a edukačných aktivít
a s touto skutočnosťou súhlasí.
Záverečné ustanovenia
Dohoda o opatrovaní dieťaťa je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zo zmluvných
strán dostane jedno vyhotovenie.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že sa s dohodou o opatrovaní dieťaťa
oboznámili a súhlasia s jej podmienkami.
Zmeny tejto dohody je možné vykonať písomnou formou dodatku, podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa ..........................................................................

Podpis zriaďovateľa detského centra ..........................................................................

V Bratislave dňa ..........................................................................................................

