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Projekt: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008901 

DS Cvrček Pyšely 

Spolu aktivně, z.s. 

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
CVRČEK 

uzavřená podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině (dále jen „Zákon“), mezi stranami: 

 
Spolu aktivně z.s. 

Se sídlem: Nám. TGM 4, Pyšely, IČO 2260611, Zastoupená jednatelkou Mgr. Karlou Kailovou 

(dále jen „poskytovatel“) 

a  
 
zákonní zástupci dítěte: 
 
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“) 

                                                      
*Pokud je odlišné od bydliště otce.  
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině dle Zákona. 

1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na částečné úhradě 
nákladů poskytované služby, případně dalších nákladů spojených s volnočasovými aktivitami 
dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže stanovené výši a stanovených 
termínech. 

2. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ, TRVÁNÍ 
SMLOUVY 

2.1 Péče o dítě bude poskytována v provozovně poskytovatele na adrese Průběžná 303, 25167 
Pyšely. 

2.2 Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny po dobu minimálně 6 hodin 
denně, a to v čase dle volby rodičů ve smyslu čl. 3 této smlouvy, nejdříve však od 7,30 h a 
nejpozději do 16:30 h. 

2.3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2.4 Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Před 
skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, jestliže 

a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny, 

b) rodič opakovaně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy; 

c) je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, soustavně narušuje režim, dopouští se 
fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní pravidla poskytovatele. 

Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po odeslání výpovědi na adresu alespoň jednoho rodiče dle této smlouvy. 
Uplynutím výpovědní doby právní vztahy z této smlouvy zaniknou. 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že vyjma letních prázdnin dle čl. 2.6 této smlouvy se na provoz 
dětské skupiny vztahují obdobně pravidla pro organizaci školního roku dle § 24 odst. 1 až 3 zák. 
č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2005 Sb. V období vánočních prázdnin dětská skupina 
péči neposkytuje a měsíčně stanovená úhrada nákladů péče se nekrátí. V období ostatních 
prázdnin a dnů ředitelského volna, zejména jarních a podzimních, je poskytovatel oprávněn 
z provozních, technických či obdobných důvodů svůj provoz omezit. Rozsah omezení je povinen 
alespoň jednomu rodiči sdělit nejméně 10 dnů předem emailem. Při omezení provozu se 
měsíčně stanovená úhrada za péči nekrátí. 

2.6 V době letních prázdnin, tj. od 1.7. do 31.8. je poskytovatel v prázdninovém provozu, kdy je 
upraven program a děti nemusí být celý den na provozovně poskytovatele z důvodu celodenních 
výletů, putovních táborů apod. Péče je poskytována na nejméně 6 hodin denně, mezi 8.00 a 
16:00  

3. ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ, VARIANTY PÉČE A ČAS 

3.1 Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů (dále jen 
“úhrada”).  

3.2 Výše úhrady je stanovena ceníkem poskytovatele za úhradu péče v dětské skupině (dále jen 
„ceník“), který je součástí této smlouvy. Podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že jim byl ceník 
předložen, seznámili se s ním a souhlasí s výší úhrady dle tohoto ceníku dle jimi zvolené 
varianty péče.  

3.3 Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině. O změně 
ceníku je povinen alespoň jednoho rodiče informovat mailem. 
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3.4 Úhrada neobsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné“). Výše stravného je stanovena 
ceníkem. Stravné je splatné spolu s úhradou. 

3.5 Úhrada za je splatná do 5.dne následujícího po měsíci, ve kterém byla poskytnuta péče.  

3.6 Bez telefonického, mailového či osobního oznámení alespoň jednoho rodiče do předchozího 
dne 16:30, že dítě nebude následující den službu péče v dětské skupině využívat, platí, že dítě 
službu využívat bude. V případě akutního onemocnění dítěte je možné přihlášení zrušit, a to 
nejpozději do 8.00 h dne, kdy měla být péče poskytována, a to pouze telefonicky na číslo 
uvedené na webových stránkách poskytovatele.  

3.7 Nedohodnou-li se strany jinak, je úhrada po dobu trvání smlouvy splatná i za dobu, po kterou se 
dítě do dětské skupiny nedostavilo, i když bylo řádně přihlášeno a nedošlo ke zrušení přihlášení 
v souladu se smlouvou. Za zameškané dny se úhrada nevrací. 

4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 

4.1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat částečné stravovací služby. 

4.2 Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny a odpolední svačiny a oběda.  

4.3 Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim. 

4.4 Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že dítě netrpí žádným onemocněním či alergií 
na jakoukoliv běžnou součást stravy. V případě, že se v průběhu smlouvy vyskytne u dítěte 
onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti podávat určité potraviny a nápoje, jsou 
rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele. 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE 

5.1 Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle § 5 
odst. 5 Zákona. 

5.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly 
platným hygienickým normám. 

5.3 Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat 
rodiče dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě rodiči 
nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 

5.4 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě osobou, která předloží 
písemnou plnou moc podepsanou alespoň jedním z rodičů, ve které bude uvedeno, kterým 
dalším osobám může být dítě předáváno.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem a 
zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  

6.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy vystupovat 
každý rodič samostatně. 

6.3 Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této 
smlouvě, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to po dobu nezbytnou k 
zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě. 

6.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných 
osobních údajů a prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpsiů informováni o zpracování osobních údajů. 
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6.5 Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, 
zvukové či audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace svých služeb a tyto 
záznamy zveřejňoval. Při tom se provozovatel zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit 
důstojnost dítěte. 

6.6 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních 
stran. 

6.7 Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V 
takovém případě smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného 
nebo nevymahatelného ustanovení. 

6.8 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení. 

6.9 Přílohou této smlouvy jsou ceník a čestné prohlášení rodiče o očkování dítěte. Svým podpisem 
rodiče potvrzují, že tyto přílohy převzali a seznámili se s nimi stejně jako i s dokumenty týkajících 
se vnitřních pravidel a plánu výchovy a péče. 

6.10 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly jim. 
Na důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své podpisy 
– smlouva je platná i s podpisem pouze jednoho zákonného zástupce dítěte. Smluvní strany 
tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této smlouvy 

6.11 Sjednané datum začátku poskytování péče:  

 
V Pyšelích dne _____________ 2018 
 
 
 
____________________________________  

za Spolu aktivně z.s 
Mgr. Karla Kailová, jednatel 

V Pyšelích dne _____________ 2018 
 
 
 
____________________________________

 
 

 
____________________________________ 

rodiče 
Příloha 1: Ceník platný pro rok 2018/19 DS Cvrček: 

 

Příspěvek na úhradu nákladů 2900Kč.  

Příspěvek na úhradu stravného a pitného dle této smlouvy (2x denně svačina + oběd) 60 Kč/denně. Příspěvek na 

úhradu stravného je započítáván dle reálného počtu dnů, kdy byla dítěti poskytnuta péče. 

 

 

Příloha 2: Čestné prohlášení zákonného zástupce: 

 

Čestně prohlašuji, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní 

anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 

 

 

-------------------------------------------------------------         ----------------------------------------------------------------- 

rodiče 


