RODINNÉ CENTRUM KAMARÁD CHAMELEON, poskytovatel péče o děti, www.chamik.cz
Provozovatel: Perceptio z.s., Břežánecká 758/2, 158 00 Praha 5, IČO: 26573369

Smlouva mezi ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM a Perceptio z. s. o poskytování péče o dítě/děti
Smlouva se uzavírá mezi zákonným zástupcem dítěte (vztah k dítěti):
Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………..………………………………………………….……...... ………………………………………………..
Trvalé bydliště:………….…………….……………………………………….……....... ………………………………………………………………………………….
Kontaktní adresa (pokud není shodná s trvalým bydlištěm):………………..……………………………………………………………………………
Telefon:…………………….……………… Email:………………………………………………………………………………………………
Jméno dítěte:…………………………….…..…………………………………….. Datum narození….………………………………
a
právnickou osobou vykonávající činnost Rodinného centra Kamarád Chameleon:
Perceptio z.s., Břežánecká 758/2, Praha 5, 158 00
IČO: 26573369
zastoupená Ing. Petrou Kasalickou, jednatelkou
Sídlo provozovny RC Kamarád Chameleon:
Kulturní centrum Prahy 5 Poštovka p.o., Zahradníčkova 1118/2, Praha 5
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 260452089/0300
Banka: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Předmět smlouvy:
Zajištění dohledu a péče o dítě, a to po vymezenou dobu mezi 8:00 hod. ranní a 16:00 hodinou nebo dle dohody. Dohled nad
dítětem bude vykonávat kompetentní osoba s odpovídajícím vzděláním. Chůva dítě převezme od zákonného zástupce po splnění
podmínek, viz. Provozní řád. Po dobu přítomnosti dítěte bude probíhat program dle pedagogického plánu nebo se dítě bude
věnovat hře, odpočinku a relaxaci v herně, zahradě nebo přilehlém okolí (hřiště, přírodovědecká stanice).
Obsah smlouvy:
1. Obsahem smlouvy je svěření dohledu nad dítětem, a poskytnutí péče o dítě dle provozního řádu.
a.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti dne ………………….

b.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od …………….……. do ……………………………

2. Cena za službu je stanovena aktuálním ceníkem, dostupným na webových stránkách
www.chamik.cz Úhrada permanentky dle počtu hodin je nutná min. 5 pracovních dní před nástupem dítěte.
3. V příloze smlouvy – Evidenční list dítěte rodič stanoví dny a počet hodin docházky. Např. pondělky a čtvrtky 8-13,
Pátky 9-16. Na základě takto uvedených dní bude místo pro dítě rezervováno a účtováno. Hodiny navíc budou
doúčtovány dle zakoupeného tarifu.

4. Pokud dojde ke zpoždění při vyzvednutí dítěte je rodič povinen uhradit za každou započatou
hodinu 150 Kč (zejména po skončení otevírací doby).
Přerušení docházky:
Pokud plánujete přerušení pravidelné docházky (viz stanovené dny a hodiny v evidenčním listě), je rodič povinen tuto
skutečnost nahlásit alespoň 7 dní dopředu – zapsáním do sešitu Změny docházky/omluvy. Pokud tak neučiní, platí storno-
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podmínky viz. níže. O dlouhodobých změnách, či ukončení docházky informujte RC Kamarád Chameleon písemně na
info@chamik.cz. Pokud se dítě nedostaví dle pravidelné docházky a nebude omluveno, hodiny se považují za vyčerpané
(100% storno).
Zrušeni smlouvy:
Důvodem zrušení smlouvy ze strany Perceptio z.s. může být významné narušování chodu centra dítětem či jeho zákonným
zástupcem. Ze strany rodiče významným porušením povinností Rodinného Centra. Odstoupení a ukončení smlouvy je možné
pouze písemnou formou/emailem.
V případě odstoupení od smlouvy není RC Kamarád Chameleon povinen vrátit finanční hodnotu nevyčerpaných hodin na
permanentce. Permanentka je po dohodě s RC přenosná a je možno ji předat dalším zájemcům o služby RC Kamarád
Chameleon.
Storno podmínky:
Při omluvence alespoň 24 hodin před stanovenou docházkou dle evidenčního listu (den předem do 9:00) , dochází ke strhnutí
částky jen za 2 hodiny (storno-poplatek), dle zakoupeného tarifu. Pokud se neomluvené dítě nedostaví, nebo není omluveno
z docházky v předstihu alespoň 24 hodin, dochází ke stržení celé částky za daný den z permanentky.
Odpovědnost za škodu (zahrnuje i úraz):
Škoda, která byla způsobena dítěti v době držení dohledu nad ním v Rodinném Centru Kamarád Chameleon, se řídí ustanoveními
zákona č.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obecně podle § 420;
Zákonný zástupce převezme dítě od personálu centra způsobem, jak je stanoveno v evidenčním listu.

Práva a povinnosti poskytovatele, dítěte i zákonných zástupců jsou uvedeny v řádu centra, příloha této smlouvy.

V Praze dne: ……………….

……………………………….
zákonný zástupce

……………………………
Ing. Petra Kasalická
předsedkyně spolku
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PŘÍLOHA Č.1

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

JMÉNO DÍTĚTE: …………………………………………………………………………………

DATUM NAROZENÍ: ………………………….

JMÉNO RODIČE: ……………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………..
Očkujete? Dle očkovacího plánu? OČKOVACÍ PRŮKAZ PŘEDLOŽIL:

Telefon: ……………………….…………………..
ANO

NE

OBLÍBENÉ ČINNOSTI, POSTAVY, HRY, POHÁDKY, JÍDLO, ZVÍŘE:

NEOBLÍBENÉ ČINNOSTI, POSTAVY, HRY, POHÁDKY, JÍDLO, ZVÍŘE:

CO DÍTĚ UKLIDNÍ (když pláče, vzteká se a jaké vlivy k tomu vedou):

DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ (sourozenci,…):

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTEK A VIDEÍ NA FACEBOOKOVÉ STRÁNKY RC NEBO WEB (anonymně): ANO

NE

DOCHÁZKA VE DNECH:
……………………….

OD…………… DO……………

……………………….

OD…………… DO……………

……………………….

OD…………… DO……………

Zákonný zástupce má povinnost uvést seznam oprávněných osob, které mohou dítě vyzvednout. Pověřené osoby a jejich
vztah k dítěti budou uvedeny v evidenčním listu dítěte. K dispozici nechá také dvě tel. čísla pro případ nutnosti.
Pověřená osoba: ………………………………………………………………………….… …………………………Telefonní kontakt: …………………………
Pověřená osoba: …………………………………………………………………………………………………….…. Telefonní kontakt: …………………………

VÍTÁME VAŠI POMOC! JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE. MŮŽETE A CHCETE PRO NÁS NĚCO UDĚLAT? PODÍLET SE NA
ORGANIZACI AKCÍ PRO DĚTI A VEŘEJNOST, USPOŘÁDAT ZAJÍMAVOU PŘEDNÁŠKU PRO OSTATNÍ RODIČE, VYLEPIT LETÁČEK
V OKOLÍ VAŠEHO BYDLIŠTĚ? MŮŽETE NÁM NĚJAKÝM ZPŮSOBEM POMOCT? DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT NA info@chamik.cz
VAŠE POVOLÁNÍ, CO VÁS BAVÍ?:

JAK JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI? LETÁK - WEB - FACEBOOK - PLAKÁT - NOVINY – ČASOPIS - KAMARÁDKA

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE .......................................................
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PŘÍLOHA Č.2 PROVOZNÍ ŘÁD
SLUŽBY:
Rodinné centrum Kamarád Chameleon nabízí dětem program, který se snaží přinést dětem pestrost, komplexnost, kvalitu
obsahu a inovativnost. Nabízíme péči o děti od 1 roku do 4 let. Maximální počet dětí ve skupině je 12. Aby mohl probíhat
ucelený program, příchod dětí je mezi 8. a 9. ranní. Při volné kapacitě děti přijímáme celoročně.
Program v herně je určen všem, kteří chtějí, aby jejich ratolesti trávily trochu času mezi dětmi a zvykly si na dětský kolektiv před
nástupem do školky. Naše služby jsou určeny také rodičům, kteří potřebují začít chodit do práce, či využívají služeb sdílené
kanceláře. Při zájmu o péči o děti vždy nejprve kontaktujte centrum: +420 603 202 035, info@chamik.cz (počet dětí ve věku do
dvou let ve skupině je omezen).
PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE:
Přihlášení probíhá elektronickou formou na webových stránkách www.chamik.cz nebo emailem. Herna k prohlídce je pro
veřejnost přístupná dle dohody, zpravidla mezi 8. a 9. hodinnou. Po úhradě a podpisu potřebných dokumentů může dítě
bezodkladně nastoupit.
PŘÍCHOD DÍTĚTE:
Předávání dětí a adaptace: Při vstupu dítěte do centra je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim, který je možno
domluvit s chůvami. Vždy je však nutné dbát pokynů personálu centra. Při adaptaci dětí je možné setrvat v herně pouze mezi 8. a
9. hodinou.
Při příchodu rodič zapíše dítě do evidenční knihy: jméno a příjmení dítěte, dobu, na kterou dítě svěřuje do péče RC – OD- DO a
tel. kontakt. Při vyzvedávání připíše s personálem přesný čas odchodu a zaznamená do listu docházky a podepíše “převzetí
dítěte”. Tím stvrzuje, že dítě převzal v pořádku.
ČINNOSTI DĚTÍ
Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené personálem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či
kolektivní práce chův s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Vaše požadavky, prosím, uveďte v evidenčním listu. Např. říkanky,
poznávání a pojmenování rostlin, zvířat, barev, trénink cíleného kroku, půjčování hraček atp. Používáme hračky vedoucí k rozvoji
jemné i hrubé motoriky dle potřeb a vývojových etap dítěte. Miniškolka je vybavena velkým množstvím Montessori pomůcek,
které cíleně podporují rozvoj dítěte. Zaměřujeme se také na nácvik sociálních a hygienických dovedností
CO S SEBOU:
Zákonný zástupce vybaví dítě oblečením do herny, které je dostatečně volné a pohodlné, aby nebránilo v pohybu.
Veškeré oblečení vč. obuvi musí být podepsané (možno žádat lepicí pásku v herně) Dále: náhradním spodním prádlem,
ponožkami, tričkem a tepláky, oblečením na ven a na spaní.
Vhodné je také dítě vybavit oblečením, které odpovídá momentální předpovědi počasí, šusťákovými nebo gumovými kalhotami
na přetažení přes tepláky. Pokud dítě nosí obuv, pantofle nejsou pro děti předškolního věku vhodné. V zimním období je vhodná
kombinéza, v letním období pokrývka hlavy proti slunci. Pokud dítě nechodí na nočník, tak plenami. Prosíme rodiče o průběžné
dodání papírových suchých i vlhčených kapesníků (cca 1x za 3 měsíce) budou využity pro všechny děti.
Děti nesmí mít řetízky a drahé věci. Za případnou ztrátu nebo poškození nenese RC ani jeho personál zodpovědnost.
Kočárky je možné parkovat vevnitř v chodbě u zadního vchodu nebo venku. Doporučujeme je zabezpečit zámkem. Centrum za
zaparkované kočárky na zahradě nijak neručí.
V objektu je oplocená zahrada, na které děti budou trávit čas, vycházky mohou být i mimo zahradu do blízkého okolí. Za
vhodných podmínek navštěvujeme i Přírodovědeckou stanici v Sacre Ceur. Pobyt venku je naší prioritou.
CENÍK:
Aktuální ceník je uveřejněn na webových stránkách RC Kamarád Chameleon. Zápisné činní 1000 Kč a slouží na vybavení, mzdy,
úklidové prostředky nebo spotřební materiál (výtvarné potřeby, papíry, modelína, tiskové barvy…) pro Rodinné centrum Kamarád
Chameleon. Cena je uvedena za každou započatou hodinu. Vrácení peněz není možné, permanentky jsou po dohodě přenosné.
Mohou být poskytnuty dalším rodičům. Pokud dojde ke zpoždění při vyzvednutí dítěte je rodič povinen uhradit za každou
započatou hodinu (mimo dohodnutou dobu, zejména po standardní otevírací době) 150 Kč.
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SMLOUVA:
Smlouva je zaslána ze strany centra elektronicky. Podepsanou smlouvu přinese rodič v den nástupu dítěte do centra. Bez stvrzení
souhlasu s podmínkami není nástup dítěte do centra možný. Rodič vyplní evidenční list dítěte, kde uvede alergie, možné
konfliktní situace, zvyklosti a radosti dítěte.
Při krátkodobém občasném hlídání se zákonný zástupce zapisuje do evidenční knihy a tím stvrzuje souhlas s podmínkami. Rodič
vyplní evidenční list dítěte. Provozovatel je vázán mlčenlivostí podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
ZODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ:
Perceptio z. s. je pojištěno proti škodě způsobené na majetku i na zdraví. Při poškození majetku dítětem rodič hradí spoluúčast
1000 Kč. Doporučujeme dítě úrazově pojistit. V případě karantény nebo výskytu infekční nemoci si provozovatel vyhrazuje právo
uzavřít provoz a bude rodiče bezodkladně informovat. Zákonný zástupce má povinnost uvést seznam osob, které jsou oprávněny
dítě vyzvednout. Pověřené osoby budou uvedeny v evidenčním listu dítěte.
STRAVA:
Svačinu rodič připraví dítěti sebou, zajistí plnící lahvičku na pití - vše podepsané. V případě zájmu o zajištění stravy kontaktujte
personál centra.
OMLUVY / NEMOC:
Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z docházky do zařízení (zelená rýma, zvýšená
teplota). Onemocní-li dítě, či jeho rodinný příslušník nakažlivou chorobou, mají rodiče povinnost neprodleně informovat
poskytovatele. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje právo vyloučit na přechodnou dobu z docházky do školičky i zdravé
dítě.
Pokud je dítě omluveno více než 24 hodin před obvyklou docházkou (do 9 hodin ráno den předem), jsou strženy z permanentky
pouze dvě hodiny. Pokud rodič dítě neomluví nebo omluví pozdě (méně než 24 hod před docházkou), dochází ke strhnutí celé
částky (dle smluvené délky docházky). Při dlouhodobé nemoci lze další dny po omluvě nahradit.
PŘÍLOHA Č. 3 VNITŘNÍ PRAVIDLA: PRÁVA A POVINNOSTI
RODIČE mají povinnost
 Předat dítě zdravé
 Sdělit možné konfliktní situace
 Dát včas vědět změny (příchod, odchod)
 Sdělit, komu může být dítě při vyzvednutí předáno
 Uvést dvě telefonní čísla na zástupce dítěte

RODIČE mají právo
 Na diskrétnost a ochranu informací
 Na informace o dítěti
 Účastnit se akcí RC
 Hodnotit práci RC a přispívat svými nápady a
názory

Děti mají povinnost
 Respektovat pravidla
 Řídit se pokyny chův a dalších oprávněných osob
 Nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany
 Snaží se dodržovat hygienické, společenské,
bezpečnostní a kulturní návyky
 Chránit sobě a ostatním zdraví, majetek

Děti mají právo
 Volný pohyb
 Dostupnost informací
 Soukromí
 Vzdělání
 Osobní přístup
 Spokojené dětství
 Pocit bezpečí

CHŮVY A TETIČKY mají povinnosti a práva
 Dodržovat pracovní kázeň
 Odpovídat za bezpečnost svěřených dětí
 Zajišťovat ochranu dětí před patologickými jevy – šikana, týrání, drogy apod.
 Informovat rodiče o změnách při provozu – úraz dítěte, změna zdravotního stavu
 Informovat o veškerých změnách a problémech
 Spolupracovat s rodiči
 Zachovávat mlčenlivost, nepodávat jakékoliv informace jiné osobě než zák. zástupci nebo osobě uvedené ve smlouvě
 Chránit majetek a hospodařit s prostředky jí svěřené
 Respektovat a dodržovat práva dětí a rodičů
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POSKYTOVATEL má povinnosti i práva
 Zabezpečit děti
 Sepsat, uveřejnit a dodržovat pravidla
 Rozhodnout o ne/přijetí dítěte
 Odmítnout požadavky rodičů, které nejsou v souladu s řádem a ostatními dokumenty RC nebo jsou v rozporu
s Úmluvou o právech dítěte
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