
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ 
SKUPINĚ 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
uzavřený mezi : 
 
 

JAHODA, z.ú.. 

IČ 67363300, 

se sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9, 

za niž jedná Bc. Markéta Morvaiová, vedoucí Jahůdkových jesliček  

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a  

 

 
 *Rodiče:  
otec: _____________________________________________, RČ __________________,  
 
bydliště: __________________________________________, PSČ _________________,  
 
tel.: _______________________, e-mail: ________________________________________,  
 
matka: _____________________________________________, RČ __________________,  

 
 **bydliště: __________________________________________, PSČ _________________,  
 
tel.: _______________________, e-mail: ________________________________________,  
 
 (dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“)  
 
jakožto zákonní zástupci dítěte:_____________________________, RČ _______________,  
 
místo narození: ___________________, bydliště: ________________________________,  
 
PSČ __________________, zdravotní pojišťovna: ____________________(dále jen „dítě“) 
 
 
 
 

 
* Smlouvu může uzavřít i jeden z rodičů.  

**Pokud je odlišné od bydliště otce. 

 
(poskytovatel a rodiče dále společně také jen jako „smluvní strany“) 

 

 



Článek I. 

 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna 
registračního čísla a názvu projektu, na základě kterého dochází k finanční podpoře ze 
strany EU pro péči v dětské skupině dle Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině uzavřené mezi smluvními stranami dne ……………… (dále jen „Smlouva“) a dále 
nutnost uvedení fakticky sjednané provozní doby v letních měsících do souladu s textem 
smlouvy a změna úpravy pravidel pro odhlašování obědů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 1 odst. 1.3 uzavřené Smlouvy se 
v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:  

3.1 Péče v dětské skupině je poskytována na základě finanční podpory EU v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. Dětská skupina je realizována v rámci projektu s 
názvem Jahůdkové jesličky III (reg. č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015854). Projekt je 
realizován od 1.3.2020 do 28.2.2022. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 2 odst. 2.2 uzavřené Smlouvy se 

v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

2.2  Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny v čase dle volby rodičů 
ve smyslu čl. 3 této smlouvy, v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 nejdříve od 7,00 h 
a nejpozději do 17,00 h. a v období od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 nejdříve od 8,00 h a 
nejpozději do 16,00 h. Ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích se péče v 
dětské skupině neposkytuje. 

4.  Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.11 uzavřené Smlouvy se 
v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

3.11 Odhlášení stravy z důvodu absence je možné pouze do 9,00 h předchozího dne, při 
pozdějším odhlášení jsou rodiče povinni zaplatit i stravné, jako kdyby dítě služeb 
skutečně využilo. 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti 
beze změn. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze 
Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Praze dne ……………………. 
 
 
 
____________________________________  

za JAHODA, z.ú. 
Bc.Markéta Morvaiová, vedoucí jesliček 

V Praze dne  ……………………. 
 
 
 
____________________________________  

rodič 
 

 


