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Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost
a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
Název projektu: Dětská skupina V Domečku u Hrnečku
Registrovaní číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017025
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost
rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku ve věku
od 30 měsíců až 6let.
(dále jen „poskytovatel“) a
Jméno a příjmení:
Bytem:
Datum narození:
Emailová adresa:
Číslo mobilního telefonu:
(dále společně jen „příjemce“) a (dohromady též „smluvní strany“, a nebo pouze „smluvní strana“)
Tuto Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině
dle ust. § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném
znění, v souladu s ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“) takto:
I.
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1	Poskytovatel je držitelem oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle § 4
odst. Činnost spočívá v pravidelné péči o dítě od 30 měsíců věku do zahájení povinné školní
docházky.
1.2	Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je pojištěn ohledně odpovědností vůči třetí osobě.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1	Předmětem této smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě pracovníky poskytovatele. Péče
o dítě zahrnuje vedle zabezpečení základních potřeb dítěte zejména péči o jeho zdraví, hygienu
a stravu, dále péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Trvale bytem:

2.2	Tato smlouva upravuje poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině poskytovatelem
rámcový obsah a podmínky této péče a rovněž práva a povinnosti poskytovatele a příjemce.
2.3	Místem poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je: Dětská skupina V Domečku
u Hrnečku, ČSA 13, Milovice 289 23. Toto zařízení splňuje podmínky hygienické a bezpečnostní,
jakož i zákonné nároky pro poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině.
2.4	Sjednaný čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je období 2. 1. 2021 –
– 30. 6. 2022 časovém rozmezí pondělí až pátek v době od 6.30h do 17.30 hodin.
2.5	Příjemce bere na vědomí, že služby péče o dítě v dětské skupině nejsou poskytovány v době
vánočních svátků 23. 12. 2021 - 31. 12. 2021 a dále pak v době státních svátků.
2.6	Plánované omezení nebo přerušení provozu oznámí rodičům vedoucí dětské skupiny nejméně
jeden měsíc předem. Provoz dětské skupiny je možné přerušit i v době prázdnin z důvodu
malého zájmu rodičů nebo v době např. chřipkových epidemií. Minimální počet dětí je v těchto
případech stanoven na 6 dětí.V období přerušeného provozu se provádějí případné opravy
a rekonstrukce, malování a pravidelná údržba budov.
2.7	Příjemce bere na vědomí, že prázdninový provoz v době od 1.7.2021-31.8.2021 bude zajištěn
v rámci speciálního letního programu. V období letních prázdnin, je služba poskytována formou
týdenních příměstských táborů a poskytovatel si sám určuje jejich počet a program.
III.
SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ
3.1	Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této smlouvy rozumí ve smyslu § 2 zákona
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, činnost spočívající
v pravidelné péči o dítě od 30 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky která je
poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb
dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, jakož i kulturních a hygienických návyků dítěte. Dítě
bude předáno zákonnému zástupci, nebo pověřené osobě do provozovny mezi 6.30 až 7.30h
Poskytovatel poskytne dítěti stravu dle měsíční objednávky příjemcem.
IV.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
4.1	Poskytovatel se zavazuje poskytovat dítěti příjemce péči v dětské skupině založenou na
výchovně -vzdělávacím programu. Výchovně - vzdělávací program zohledňuje specifika práce
s dětmi od 30 měsíců do 6 let. Tento program je ke stažení na webových stránkách organizace
a k nahlédnutí v prostorách dětské skupiny.
V.
POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ POSKYTOVATELE
5.1	Poskytovatel je zejména povinen:
•	nést plnou zodpovědnost za svěřené dítě v této době, včetně případných vycházek mimo
provozovnu
•	řídit se pokyny zákonných zástupců, od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy,
je-li to nezbytné v zájmu dítěte a zákonných zástupců a nemůže-li včas obdržet
jejich souhlas
•	respektovat zdravotní stav dítěte a jemu přizpůsobovat denní režim péče o dítě
•	zajistit dítěti po dobu pobytu v prostorách provozovny dětské skupiny bezpečnost,
základní potřeby dítěte, stravu včetně pitného režimu, a rozvoj dovedností dítěte
zajistit pobyt dítěte venku a dostatečný čas odpočinku v odpovídajícím prostředí
•	zajistit vzdělávací a výchovnou péči po dobu poskytování služeb péče o dítě, tj. rozvoj
sociálních schopností dítěte, hygienických návyků, kulturních návyků přiměřených věku
dítěte apod.) zavazuje se k realizaci výchovně-vzdělávacího programu
•	zavazuje poskytovat pravidelné informace o rozvoji dítěte příjemcům
•	zavazuje zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za škodu

5.2	Poskytovatel má právo:

•	vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu, a to čisté a zdravé a odmítnout
převzít dítě do péče v případě nesplnění těchto podmínek bez ohledu na vznik nároku na
odměnu za svou činnost
•	odmítnout převzít dítě v případě, že u ní vzniknou překážky pro péči o dítě, např.
technické problémy provozovny, nemoc 2 kvalifikovaných lektorek v jeden okamžik,
pokud se nepodaří poskytovateli sehnat adekvátní a kvalifikovanou pracovní náhradu.
Na tuto skutečnost poskytovatel ihned při jejich zjištění zákonné zástupce upozorní
a současně se zavazuje udělat maximum pro jejich odstranění v co nejkratší možné době
•	daný den odmítnout přijetí dítěte jevícího příznaky nemoci v souladu s bodem 7.7 článku
VII. této smlouvy
•	vyžádat si od ošetřujícího lékaře dítěte zprávu potvrzující zdravotní stav dítěte po
nemoci. S tímto je příjemce srozuměn
•	vyřadit ze své evidence dítě, které není po dobu dvou měsíců řádně omluveno za svou
nepřítomnost v dětské skupině.
VI.
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍJEMCE

6.1	Příjemce je povinen:
•	dodržovat provozní řád dětské skupiny
•	nahlásit změnu pracovního poměru
•	zajistit příchod dítěte do provozovny dětské skupiny do 8.00 hod. (při dopoledním/
celodenním přihlášení) hod. v souladu s Provozním řádem dětské skupiny, který je
nedílnou přílohou této smlouvy č. 1.
•	vyzvednout si dítě nejpozději do 17:30 a to v souladu s Provozním řádem dětské
skupiny, který je nedílnou přílohou této smlouvy č. 1.
•	hlásit nepřítomnost dítěte nejpozději do 7.00 hodin daný den
•	zavazuje se nevyzvedávat dítě v rozmezí od 12:45 do 14:00 hodin, tedy v době spánku
dětí
•	zavazuje se nepřivádět do dětské skupiny dítě, které není zcela zdravé (tj. především
silný kašel, hnisavá rýma či zvýšená teplota dítěte); při nedodržení této povinnosti
má poskytovatel právo nepřijmout dítě daný den do programu dětské skupiny nebo si
vyžádat posouzení zdravotního stavu lékařem
•	příjemce se zavazuje dodržovat „Provozní řád“, který má charakter obchodních
podmínek ve smyslu § 1752 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a podpisem této
smlouvy výslovně potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, že jeho textu porozuměl
a že s ním souhlasí.
•	komunikovat s vedením školky emailem nebo SMS a dbát na předávání zpětné vazby
vedení školky v případě jakýchkoliv obav či připomínek k provozu a chodu školky
•	na základě měsíčního předpisu plateb hradit paušální odměnu za péči o dítě ve sjednané
výši a ve sjednaném termínu splatnosti.
•	hradit poplatky za stravu dítěte ve sjednané výši a ve sjednaném termínu splatnosti
•	být v souladu s § 11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, povinen bezodkladně informovat poskytovatele o následujících skutečnostech:
		a)	jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a adresu místa pobytu dítěte,
		b)	jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho
z rodičů (příjemce), liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
		c)	jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě
pověření rodiče (příjemce) může pro dítě docházet
		d)	údaj o zdravotní pojišťovně dítěte
		e)	telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče (příjemce) a na osobu uvedenou
v písmeni c)
		f)	údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících,
které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič
je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných
omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv
na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, například alergie, diety,
případné léky, které dítě užívá. Za neohlášené skutečnosti nenese poskytovatel
odpovědnost, s čímž je příjemce obeznámen podpisem této smlouvy
		g)	údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že

je proti nákaze imunní, anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci
		
- údaje uvedené v bodě 7.9 písm. a) až e) a jejich změny je povinen příjemce sdělit
poskytovateli v písemném prohlášení.
		- údaje uvedené v bodě 7.9 písm. f) a g) a jejich změny je povinen příjemce doložit
poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině
6.2

Příjemce má právo:
•	na včasné a úplné informace o svém dítěti, které navštěvuje dětskou skupinu
•	požadovat ze strany poskytovatele vystavení potvrzení o umístění dítěte v dětské
skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev.
VII.
ODMĚNA ZA SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ A DALŠÍ POPLATKY
1.	Odměna za poskytnuté služby se platí měsíčně (od data zahájení docházky do června)
bez ohledu na počet dnů v měsíci, začátek a konec školního roku, prázdniny a
neukončené měsíce způsobené absencí dítěte převodem označeným variabilním symbolem
(jménem dítěte v popisu příkazce, případně příjemce) na účet DS V Domečku u Hrnečku.
2.	Příjemce se zavazuje uhradit na účet dětské skupiny rezervační poplatek 1500Kč.
3.	Rezervační poplatek je splatný při podpisu této smlouvy. Po úhradě rezervačního
poplatku se poskytovatel zavazuje, že bude garantovat místo v dětské skupině do dne
nástupu dítěte do této skupiny dle čl. XIV. této smlouvy, tj. ostatní zájemce odmítne.
4.	V případě, že dítě bez předchozí domluvy příjemce s poskytovatelem nenastoupí
do dětské skupiny a příjemce nenahlásí nejpozději do patnácti dnů před dnem
předpokládaného nástupu dítěte do dětské skupiny dle bodu 14.2 článku XIV. této
smlouvy, náleží rezervační poplatek dle předchozího bodu v plné výši poskytovateli.
S tímto je příjemce podpisem této smlouvy srozuměn.
5.	Nástupem dítěte do dětské skupiny se na rezervační poplatek hledí jako na zálohu,
která bude vyúčtována příjemci poskytovatelem při ukončení docházky, resp. při
ukončení této smlouvy. může být současně rezervační poplatek použit na úhradu
případných nedoplatků sjednaných odměn za služby péče o dítě, nebo jiné nedoplatky či
způsobenou škodu.
6.	Odměna za sjednanou službu péče o dítě v dětské skupině je při nepřítomnosti dítěte
nevratná.
7.	Příjemce se zavazuje uhradit sjednanou odměnu za služby péče o dítě za příslušný
kalendářní měsíc nejpozději do 25. dne v předešlém měsíci na účet. Pokud příjemce tento
termín nestihne z důvodu uzavření smlouvy až v pozdějším termínu, uhradí sjednanou
odměnu k prvnímu dni nástupu dítěte do zařízení.
8.	Stravné je splatné nebo v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu v provozovně
dětské skupiny nejpozději do 25. dne v předešlém měsíci. Pokud příjemce tento termín
nestihne z důvodu uzavření smlouvy až v pozdějším termínu, uhradí stravné k prvnímu
dni nástupu dítěte do zařízení. Poskytovatel výši stravného vypočítá vždy dle
domluveného rozsahu docházky a počtu dnů v nadcházejícím kalendářním měsíci.
9.	Zaplacené zálohy na stravné budou provozovatelem vyúčtovány vždy zpětně, dvakrát
ročně (v polovině roku a na konci školního roku), nebo po ukončení smlouvy. Náhrady za
nevyčerpanou stravu lze uplatnit pouze v případě, že byl oběd řádně omluvený, to je
nejpozději do 7:00 hodin daného dne.
10.	Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli: Odměna za službu péče o dítě v dětské
skupině se sjednává paušální částkou:

Měsíční paušální odměna při celodenní docházce:
v rozmezí 6.30–17.30 (minimálně však 6hodin/1den)

1
2
3
4
5

den
dny
dny
dny
dnů

v
v
v
v
v

týdnu
týdnu
týdnu
týdnu
týdnu

–
-

2.200
3.900
4.700
5.400
5.800

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

/
/
/
/
/

měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
měsíc

+
+
+
+
+

strava
strava
strava
strava
strava

Měsíční paušální odměna při polodenní docházce:
v rozmezí 6.30–17.30 (minimálně však 3 hodiny/1den)
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Možný víkendový provoz (minimálně 3 děti)
JEDNORÁZOVÉ HLÍDÁNÍ
- hodinové - 80,- / h
- půldenní (max. 5h) - 400,- celodenní (min. 5h) - 800,Očkovací průkaz s sebou!
Strava s sebou nebo dle předchozí dohody.
SLEVA
sourozenci 5% na jedno dítě
platba na půl roku dopředu 10%
platba na celý rok dopředu 15%
12.	Právo na odměnu vzniká příkazci dnem podpisu této smlouvy, bez ohledu na to, zdali
bude dítě poskytovateli do péče v dětské skupině předáno či nikoli.
13.	V případě prokazatelné a nahlášené nemoci dítěte trvající nepřetržitě minimálně nad 30
kalendářních dnů, mají rodiče právo na převod částky zaplacené za docházku kterou
dítě z důvodu nemoci neabsolvovalo, ve výši 20 % do dalšího měsíce příslušného školního
roku. Pokud docházka nebude v dalším měsíci pokračovat, nárok 20% z částky zaplacené
za docházku, kterou dítě neabsolvovalo, zaniká.
VIII.
Obědy, svačiny a další služby
8.1	Dětská skupina se zavazuje zajistit pro děti na celodenní docházku každý den oběd
a 1 odpolední svačinu. Pro děti na půldenní docházku se dětská skupina zavazuje zajistit oběd.
Dopolední svačinu připravují rodiče.
8.2 	Svačiny a obědy rodiče hradí na běžný účet dětské skupiny.
Cena za oběd a 1 svačinu se stanovuje na 70 Kč/den (oběd 55 Kč, jedna svačina 15 Kč).
8.3	Objednávání obědů se řídí paušální nahlášenou docházkou dětí. V případě absence dítěte je
nutné absenci ohlásit primárně ve webookeru (den předem), popř. na mobilní telefon školky
(+420 792 339 375), aby oběd mohl být odhlášen.
8.4	Obědy a svačiny se hradí 1x měsíčně – pří nástupu dítěte se hradí záloha na stravné a poté
bude stravné vyúčtováno vždy po měsíci zpětně.

IX.
DOBA A VÝPOVĚDNÍ LHŮTA

9.1	Kterákoli ze smluvních stran může písemně vypovědět příkazní smlouvu bez udání důvodů.
V případě vypovězení příkazní smlouvy běží od doručení výpovědi příkazní smlouvy dvouměsíční
výpovědní lhůta, po kterou jsou rodiče povinni hradit paušální odměnu za péči o dítě, i kdyby
dítě do školky nedocházelo. Příkazní smlouva zaniká dnem následujícím po uplynutí
výpovědní lhůty.
9.2	Výpověď musí mít vždy písemnou formu.

X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1	Poskytovatel zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě a souvisejících přílohách za
účelem evidence dětí, plnění legislativních povinností a dokládání pro potřeby čerpání dotace
EU nebo poskytování nutných informací lékaři, v případě ohrožení zdraví a života. Zpracování
probíhá na základě plnění právní povinnosti, smlouvy, oprávněného zájmu poskytovatele
a proto, že je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů (lékař). Osobní
údaje nejsou poskytovány žádnému dalšímu subjektu vyjma výše uvedených účelů, právních
titulů a legislativních povinností s nimi souvisejících. Zpracování osobních údajů probíhá
v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 a související legislativou. Pro zpracování
osobních údajů pro potřeby dotace je správcem osobních údajů MPSV ČR a poskytovatel je
zpracovatelem.
XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
11.1	Dodatky k této smlouvě mohou být uzavírány kdykoliv, pouze však po vzájemné dohodě obou
stran a písemnou formou.

11.2	Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla vyhotovena podle jejich svobodné
a skutečné vůle a že nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
11.3	Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž obdrží po jednom každá ze
smluvních stran.

V Milovicích dne

...............................................................................
podpis Příjemce
podpis Poskytovatele

Přílohy: Přihláška dítěte do dětské skupiny – evidenční a zdravotní karta dítěte, přihláška dítěte
s vyjádřením od lékaře, potvrzení od 1 z rodičů o zaměstnání z úřadu práce či studijní potvrzení,
souhlas s převozem, provozní řád dětské skupiny, ceník odměn za péči o dítě a plán výchovy

