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Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 

 

Středisko volného času RADOVÁNEK 

Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČO: 69977836 

Zastoupeno  Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou 

Dětská skupina Miniškolka Kulička, adresa Komenského 42, 323 00 Plzeň 

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/16_132/0006883 

 

dále jen „dětská skupina“ (nebo „poskytovatel“)  

a 

Jméno: __________________________________________________________________  

Příjmení: __________________________________________________________________  

Datum narození: ____________________________________________________________  

Adresa trvalého bydliště: 

__________________________________________________________________  

Č. účtu: __________________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________ 

 

a 

Jméno: __________________________________________________________________  

Příjmení: __________________________________________________________________  

Datum narození_____________________________________________________________  

Adresa trvalého bydliště: 

__________________________________________________________________  

Č. účtu: __________________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________ 

(dále společně jen „příjemce“)  

(dohromady též „smluvní strany“, anebo pouze „smluvní strana“)  tuto  
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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 

Poskytovatel je držitelem oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS dle § 4 odst. 1 zákona č. 

247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění.  

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Tato smlouva upravuje poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině poskytovatelem 

dítěti: __________________________________________________________________  

rodné číslo: _________________________________________________________________  

rámcový obsah a podmínky této péče a rovněž práva a povinnosti poskytovatele a příjemce.  

2.2 Místem poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je: Komenského 42, 323 00 Plzeň .  

2.3 Příjemce je srozuměn s možností výjimečné změny místa poskytování služeb péče o dítě v dětské 

skupině, a to zejména z provozních důvodů poskytovatele.  

2.4 Čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v časovém rozmezí pondělí až pátek v době 

od 7 hodin do 16:30 hodin, provoz DS je zajištěn také mimo pracovní dny dle potřeb rodičů (so -  ne).  

2.5 Příjemce bere na vědomí, že služby péče o dítě v dětské skupině nejsou poskytovány v období 

vánočních, velikonočních prázdnin a státních svátků.  O termínech prázdnin a státních svátků jsou 

rodiče informováni vždy začátkem školního roku a při nástupu dítěte do dětské skupiny. Informace jsou 

celoročně k dispozici v tištěné podobě na informační nástěnce v DS Miniškolka Kulička.  

2.7 Provoz dětské skupiny bude zahájen k 1. 9. 2018. Dětská skupina funguje celoročně i v době letních  

prázdnin dle předem stanoveného omezení. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího 

kalendářního roku. Provoz během července a srpna patří do provozu školního roku, o úpravě provozní 

doby DS během letních prázdnin jsou rodiče informování nejpozději v měsíci lednu daného školního 

roku. Informace jsou celoročně k dispozici v tištěné podobě na informační nástěnce v DS Miniškolka 

Kulička. 

2.8. Příjemce bere na vědomí, že stravování v DS Miniškolka Kulička je individuální.  

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 2 let 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. Školní vzdělávací program dětské skupiny vychází 

z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (úplné znění k 1. září 2017). Rámcové 

vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence a 

jejich provázanost se vzděláváním. Obsahem a uplatněním vedou k získání vědomostí a dovedností 

v praktickém životě. 
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IV. 

Plán výchovy a péče 

4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat dítěti příjemce péči v dětské skupině založenou na plánu 

výchovy a péče. Plán výchovy a péče zohledňuje specifika práce s dětmi od 2 do 6 let.  

4.2. Plán výchovy a péče je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohou č. 2,  je celoročně 

k dispozici v tištěné podobě na informační nástěnce v DS Miniškolka Kulička, v elektronické podobě je 

dokument posílán emailem rodičům a je zveřejněn na webových stránkách poskytovatele 

www.radovanek.cz v sekci Miniškolka Kulička. 

V. 

Úplata za služby 

5.1 Příjemce se zavazuje uhradit do deseti (10) pracovních dnů od podpisu této smlouvy, rezervační 

poplatek ve výši 1000,- Kč. Po úhradě rezervačního poplatku se poskytovatel zavazuje, že bude 

garantovat místo v dětské skupině do dne nástupu dítěte do této skupiny.  

5.2 V případě, že dítě příjemce nenastoupí do dětské skupiny dle ust. 13. 2. této smlouvy z důvodů 

nikoli na straně poskytovatele, sjednává smluvní strana smluvní pokutu ve výši 100% uvedeného 

rezervačního poplatku. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení nevzniká, nenastoupí-li dítě z 

důvodu omluvené dočasné nepřítomnosti (zejm. nemoc apod.).  

5.3 Nástupem dítěte do dětské skupiny se na rezervační poplatek hledí jako na zálohu, která bude 

zohledněna při vyúčtování poplatků v rámci DS na konci školního roku, tzn. v měsíci srpnu daného 

školního roku.  

5.4 Příjemce se zavazuje hradit úplatu za službu péče o dítě na základě faktury poskytovatele. Výše 

úplaty je stanovena dle ceníku následovně:  

Docházka 5 dní v týdnu – 2800Kč 

Docházka 3 dny v týdnu – 1800Kč 

Docházka 2 dny v týdnu – 1200Kč 

5.5 Příjemce si sjednává docházku _______________________________________________ 

5.6 Úplata za službu péče o dítě je splatná k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího, pro 

který je služba poskytována.  

5.7 Příjemce bere na vědomí, že v případě způsobu úhrady bankovním převodem ze zahraničí je 

automaticky účtován poplatek ve výši 10 % z částky jako zajištění proti kurzovému riziku. 

5.8 Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel má právo požadovat úhradu za poskytovanou péči o dítě 

i v případě, že dítě z důvodu nemoci (do 14 dnů) nebo dovolené dětskou skupinu nenavštěvuje. Pokud 

délka nemoci přesahuje 14 po sobě jdoucích dní a je podložena lékařským potvrzením, je možné pro 

další měsíc uplatnit 50% slevu. Úplata je pevně stanovena, nemění se v rámci dnů daného měsíce, tzn. 

že není snížena například z důvodu státních svátků či prázdnin, kdy je provoz omezen. 

 

 

VI. 

http://www.radovanek.cz/
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Práva a povinnosti poskytovatele 

6.1 Poskytovatel má právo daný den odmítnout přijetí dítěte jevícího příznaky nemoci v souladu s 

bodem 7.8 článku VII. této smlouvy.  

6.2 Poskytovatel má právo vyžádat si od ošetřujícího lékaře dítěte zprávu potvrzující zdravotní stav 

dítěte po nemoci. S tímto je příjemce srozuměn.  

6.3 Poskytovatel má dále právo vyřadit ze své evidence dítě, které není po dobu 1 měsíce řádně 

omluveno za svou nepřítomnost v dětské skupině.  

6.4 Poskytovatel se zavazuje zajistit dítěti po dobu pobytu v prostorách provozovny dětské skupiny 

bezpečnost, základní potřeby dítěte, stravu včetně pitného režimu, rozvoj dovedností dítěte, vše 

v souladu s dokumentem Plán péče a výchovy. Dále poskytovatel zajistí pobyt dítěte venku a 

dostatečný čas odpočinku v odpovídajícím prostředí.  

6.5 Poskytovatel zajistí vzdělávací a výchovnou péči dle Plánu výchovy a péče uvedeném v  příloze č. 2 

po dobu poskytování služeb péče o dítě, tj. rozvoj sociálních schopností dítěte, hygienických návyků, 

kulturních návyků přiměřených věku dítěte apod. 

6.6 Poskytovatel se zavazuje zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za škodu.  

6.7 Poskytovatel má právo vyžádat od rod příjemce veškerou potřebnou dokumentaci k matrice a 

archivaci. Jedná se o následující dokumentaci:  

- Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině 

- Přihláška do DS 

- Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou rodičů 

- Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti účasti dítěte v dětské skupině (očkování) 

- Souhlas s GDPR 

 

VII. 

Práva a povinnosti příjemce 

7.1 Příjemce má právo na informace o svém dítěti, které navštěvuje dětskou skupinu ohledně jeho 

chování či výjimečných situacích.  

7.2 Příjemce má právo požadovat ze strany poskytovatele vystavení Potvrzení o umístění dítěte v 

dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev.  

7.3 Příjemce je povinen zajistit příchod dítěte do provozovny dětské skupiny do 9:00 hod. v souladu s 

Provozním řádem, který je nedílnou přílohou této smlouvy č. 1. 4  

7.4 Příjemce je povinen vyzvednout si dítě nejpozději do 16:30, a to v souladu s Provozním řádem, 

který je nedílnou přílohou této smlouvy č. 1.  

7.5 Poskytovatel je oprávněn si účtovat poplatek ve výši 100 Kč za každých započatých 15 minut při 

nevyzvednutí dítěte do 16:30 hod. a příjemce je povinen tento poplatek uhradit.  

7.6 Příjemce je povinen hlásit nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 daný den. V případě, že 

nepřítomnost nenahlásí, poskytovatel mu bude účtovat stravné pro tento den a příjemce je povinen 

stravné uhradit (netýká se individuálního stravování).  
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7.7 Příjemce se zavazuje nevyzvedávat dítě v rozmezí od 13:00 do 14:30 hodin, tedy v době 

spánku/odpočinku dětí. 

7.8 Příjemce se zavazuje 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.  

7.9 Příjemce je v souladu s § 11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině, povinen odevzdat dokumentaci viz bod. VI. 6.7. a bezodkladně v evidenčním listu informovat 

poskytovatele o následujících skutečnostech a zároveň o případných změnách: 

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; souhlas s podáváním léků dítěti v 

dětské skupině je součástí evidenčního listu; 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,  

h. příjemce je povinen vyplnit Monitorovací list podpořené osoby a Potvrzení o postavení na 

trhu práce a informovat poskytovatele o případných změnách.  

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 7.10 písm. f) až h) a jejich změny je povinen příjemce 

doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  

VIII. 

Souhlas příjemce se zpracováním osobních údajů 

9.1 Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících se dítěte a rodičů uvedených v této 

smlouvě pro vnitřní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

9.2 Poskytovatel se zavazuje neposkytovat tato data třetí osobě.  

9.3 Příjemce podpisem této smlouvy vyjadřuje, že byl obeznámen se skutečností, že v rámci dětské 

skupiny působí přechodně osoby prohlubující zde v rámci praxe své vzdělání a účastní se tak formy 

zaškolování personálu, a to za účelem vzdělávání v oboru zaměřeném na péči o dítě.  

9.4. Příjemce se zavazuje odevzdat dokument Souhlas s GDPR viz bod VI. 6.7 
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IX. 

Provozní řád 

9.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat „Provozní řád“, který má charakter obchodních podmínek ve 

smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

9.2 Příjemce si je vědom skutečnosti, že jestliže v budoucnu po uzavření této smlouvy nastane rozumná 

potřeba pozdější změny Provozního řádu, smluvní strany si ujednávají, že poskytovatel může Provozní 

řád v přiměřeném rozsahu změnit.  

9.3 Příjemce si je vědom skutečnosti, že pokud v budoucnu po uzavření této smlouvy nastane rozumná 

potřeba změny Provozního řádu, smluvní strany si ujednávají, že poskytovatel může Provozní řád 

v přiměřeném rozsahu změnit. Změna bude e-mailem nebo písemně oznámena příjemci a bude k 

dispozici k nahlédnutí v místě poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. Aktualizovaný Provozní 

řád bude zveřejněn na internetovém odkazu poskytovatele www.radovanek.cz 

9.4 Příjemce má právo tyto změny odmítnout a tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. 

9.5 Příjemce podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, že jeho 

textu porozuměl a že s ním souhlasí.  

X. 

Podmínky stravování dítěte 

10.1 Stravování dítěte v rámci dětské skupiny včetně pitného režimu dětem nezajišťuje poskytovatel, 

stravování je individuální. 

10.2 Pitný režim je zajištěn poskytovatelem, děti mají po celý den přístup k různým druhům nápojů, 

zpravidla k čisté pramenité vodě a čaji.  

10.3 Bližší informace k podmínkám stravování dítěte jsou uvedeny v Provozním řádu, který je nedílnou 

přílohou této smlouvy č. 1.  

XIII. 

Trvání smlouvy 

11.1 Tato smlouva se uzavírá jednorázově na dobu neurčitou, je v platnosti po celou dobu přihlášení 

dítěte do DS.  

11.2 Dítě příjemce, blíže specifikované v bodě 2.1 článku II. této smlouvy, nastoupí do dětské skupiny 

dne _____________________ .  

11.3 Tato smlouva může být ukončena:  

a. písemnou dohodou smluvních stran,  

b. výpovědí, a to jak ze strany příjemce, tak ze strany poskytovatele, a to písemně kdykoli bez 

uvedení důvodu; výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího 

kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena jedné ze stran této 

smlouvy 

c. odstoupením od smlouvy; poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že 

příjemce je o více než měsíc v prodlení s placením školkovného uvedeného v čl. V. této 

smlouvy; poskytovatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že ze strany 

příjemce dojde k hrubému porušení dobrých mravů a pravidel občanské slušnosti.  
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d. při výpovědi smlouvy ze strany příjemce z vlastního uvážení bez porušení podmínek ze 

strany provozovatele, či bez zdravotních komplikací, se příjemce smlouvy řídí storno 

podmínkami uvedenými v provozním řádu.  

XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž poskytovatel 

a příjemcem obdrží po jednom vyhotovení.  

15.2 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, a 

nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.  

15.3 Smluvní strany souhlasí, že práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přechází na právní nástupce 

stran.  

15.4 Ukáže-li se některé z ujednání nebo jeho část v této smlouvě jako neplatné či zdánlivé a takové 

ujednání bude oddělitelné od ostatního obsahu, nastanou účinky neplatnosti či zdánlivosti pouze u 

této části, lze-li předpokládat, že by k tomuto právnímu jednání došlo i bez neplatné či zdánlivé části, 

rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost či zdánlivost včas. Smluvní strany se dále zavazují v takovém 

případě nahradit neplatné či zdánlivé ujednání nebo jeho část novým ujednáním o obdobném významu 

sledující totožný účel a smysl.  

15.5 Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou chronologicky číslovaných 

dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.  

15.6 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, společně se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění.  

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.  

15.8 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Svými podpisy stvrzují povinnost plnit 

závazky z této smlouvy plynoucí.  

Přílohy:  

– Příloha č. 1 – Provozní řád  

– Příloha č. 2 – Plán výchovy a péče 

 

V ______________ dne ____________ 

 

_______________________      _______________________ 

Podpis poskytovatele         Podpis příjemce 

 


