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Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

                                                             (dále jen „Smlouva“) 

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

skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o dětské skupině“), mezi 

stranami: 

 

Poskytovatel:   Dětská skupina Jasmínka 

Název spolku: Dětská skupina II Litomyšl, z.s. 

Adresa spolku: Květná 15, Boskovice 680 01 

předseda spolku:  Kamila Bucherová 

telefon: 731 521 766 

e-mail: bucherova@safariclub.cz 

IČO:06325653 

Č.ú.:2702100961/ 2010 

 

 

Název dětské skupiny: Dětská skupina Jasmínka 

Místo realizace dětské skupiny:Litomyšlská 1558, 560 02 Česká Třebová 
 

(dále jen poskytovatel) 

a  

Příjemce: 

Rodič/zákonný zástupce 

Matka:  

Jméno a Příjmení: …………………………………Datum narození:………. .................... 

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………… 

Adresa místa pobytu: …………………………………………………………………………  

Mobil: ………………………… E-mail: …………………………………..…………….  
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Otec:  

Jméno a příjmení.....................................................Datum narození..............................…….  

Adresa trvalého pobytu………………………………………………………………………  

Adresa místa pobytu…………………………………………………………………………  

Mobil…………………………………..E-mail:…………………………………………….  

dále jen „rodič/ zákonný zástupce“ 

 

ve prospěch svého nezletilého dítěte  

Dítě:  

Jméno:……………………………………….Příjmení: ………………………...……….  

Místo narození:…………………………Datum narození:…...............…………………......  

Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna: …………………………RČ:……………………………………….. 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

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

2. Rodič/zákonný zástupce se zavazuje 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. 
 
 

II. 

Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

 

1. Místo poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je uvedeno na 1. str. této 
smlouvy. 
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2. Péče v dětské skupině je dětem poskytována v provozní dny.  Rodič/ zákonný 
zástupce vyznačí provozní dny a dobu, po kterou bude dítě navštěvovat dětskou 
skupinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Pečující osoby poskytovatele jsou povinny poskytovat péči v dětské skupině řádně. 
Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a 
názory rodičů. Pečovatelky splňují požadavky na kvalifikaci dle Zákona o dětské 
skupině a mají praxi s poskytováním péče o malé a předškolní děti.  

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

3. Pečující osoby mají právo být informovány o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách 
a zájmech.  
 

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

 Označte 

provozní den/ 

provozní dny 

od – do 

Pondělí: ☐  

Úterý: ☐  

Středa: ☐  

Čtvrtek: ☐  

Pátek: ☐  

Sobota: ☐  
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5. V případě důvodného podezření na onemocnění dítěte je poskytovatel oprávněn dítě 

do péče nepřevzít, případně jeho převzetí podmínit potvrzením od lékaře o vhodném 
zdravotním stavu dítěte pro pobyt v dětském kolektivu. 
 

6. Rodič/ zákonný zástupce se zavazuje: 

a) zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a hradit řádně a včas úplatu za školnné, 
stravné a další náklady spojené s fakultativními aktivitami dětí zajištěné organizací 
za součinnosti třetích osob.  

b) s ohledem na příspěvek a jistotu, že nebude vyplacen neoprávněně, rodič/ zákonný 
zástupce potvrzuje, že si je vědom státní finanční podpory k péči o jeho dítě v 
dětské skupině a ani on, ani druhý rodič neuzavřeli smlouvu na obsazení 
kapacitního místa v jiné dětské skupině ve stejný čas. 

c) rodič/ zákonný zástupce prohlašuje, že se dítě podrobilo povinným pravidelným 
očkováním podle obecně závazných právních předpisů, případně má doklad, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit.  

d) rodič/ zákonný zástupce je povinen písemně informovat dětskou skupinu o 
veškerých dietních omezeních dítěte, případně o dalších omezeních dítěte, a to 
před zahájením docházky dítěte dle této smlouvy, resp. neprodleně po jejich 
zjištění 

e) rodič/ zákonný zástupceprohlašuje, že se seznámil s Plánem výchovy a péče, s 
tímto bez výhrady souhlasí a zavazuje se je dodržovat a řádně plnit závazky 
vyplývající z této smlouvy. 

f) rodič/ zákonný zástupce je povinen oznámit do 10 dnů ode dne vzniku změny 
jakoukoli změnu v souvislosti s vazbou rodiče/ zákonného zástupce na trh prácea 
doložit tuto změnu novým potvrzením o vazbě na trh práce. 

g) rodič/ zákonný zástupce je povinen oznámit do 10 dnů ode dne vzniku změny 
jakoukoli změnu v osobních údajích dítěte (zdravotní pojišťovna, tel. čísla atd.)  

h) rodič/ zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v rozhraní pro 
rodiče na webových stránkách (www.safariclub.cz/rodice) a to vždy do 12:00 hod 
předešlého dne nebo přímo vedoucí chůvě. Přihlašovací údaje budou zákonnému 
zástupci zaslány na email uvedený v této smlouvě. 

i) rodič/ zákonný zástupce je povinen odhlašovat stravu dle Plánu výchovy a péče. 
Pokud rodiče/ zákonný zástupce stravu nestihnou odhlásit, mohou si oběd 
vyzvednout do 12:00 hod. 

j) rodič/ zákonný zástupce je povinen osobní věci a náhradní oblečení řádně označit. 
Za cenné předměty přinesené z domova (včetně hraček) Poskytovatel neručí. 
Pojištění dětí se vztahuje na úrazy, nikoli na ztrátu cenných věcí.  

 

7. Smluvní strany ujednaly, že předání dítěte do dětské skupiny a vyzvednutí dítěte bude 
realizováno rodičem dítěte nebo jiným jeho zákonným zástupcem nebo jinou osobou,  
která k tomu bude zákonným zástupcem dítěte písemně zmocněna a zmocnění bude 
organizaci doloženo, a to vždy za obligatorní přítomnosti pracovníka. 
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IV. 

Úhrada nákladů poskytované služby, stravné, varianty péče a čas 

 

1. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s  částečnou úhradou nákladů (dále 
jen “úhrada”) dle Zákona o dětské skupině§6. Výše úhrady je stanovena s ohledem na 
spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu. 
 

2. Výše úhrady je stanovena pro jednotlivé časové varianty péče ceníkem poskytovatele 
za úhradu péče v dětské skupině (dále jen „ceník“), který je součástí této smlouvy. 
 
Úhrada činí částku 1600,- Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc a za denní péči a 
vzdělání. Odesláním nezávazné přihlášky nebo podpisem této smlouvy rodič/ zákonný 
zástupce potvrzuje, že mu byl ceník předložen, seznámil se s ním a souhlasí s výší 
úhrady dle tohoto ceníku dle jím zvolené varianty péče.  
 

3. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině. O 
změně ceníku je povinen rodiče/ zákonného zástupce informovat zejména 
prostřednictvím shora uvedených webových stránek.  
 

4. Úhrada neobsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné“), není-li domluveno jinak. 
Výše stravného je stanovena ceníkem. Stravné je splatné spolu s úhradou. 
 

5. Úhrada školného a stravného se hradí na měsíc dopředu a je splatná vždy k 1.Dni v 
měsíci, aby dítě mohlo nastoupit k 1. Dni daného měsíce. (výjimky po předchozí 
domluvě).  
 

6. Úhrada může být uhrazena v celku nebo po částech (měsíčně) v závislosti na době 
trvání této smlouvy. 
 

7. Úhradu je možné provést bezhotovostně ve prospěch účtu poskytovatele a to na účet 
Fio banky 2702100961/2010. 
 

8. 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. 
 

9. Smluvní strany činí nesporným, že v ceně nejsou zahrnuty náklady na účast dítěte na 
dalších fakultativních aktivitách či za využití jiných služeb, které jsou poskytovány 
třetími osobami, pokud není stanoveno jinak. V případě zájmu o využití takových 
služeb zajišťovaných dětskou skupinou u těchto třetích osob, je rodič/ zákonný 
zástupce povinen uhradit předem celou cenu služby, přičemž rodiči/ zákonnému 
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zástupci nevzniká v případě nevyužití této služby či jejího předčasného ukončení za 
strany rodiče nárok na její vrácení.  
 

10. V případě, že dětská skupina bude organizovat výlet, pro který bude skupina z 
organizačních důvodů uzavřena, a rodič nevyužije možnosti, aby se dítě výletu 
zúčastnilo, zaniká po dobu takového dne, kdy byl výlet organizován, nárok dítěte na 
návštěvu dětské skupiny, a to bez nároku rodiče na vrácení peněžní částky či poměrné 
části. 
 

V. 

Podmínky péče o dítě 

 
1. Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem 

dle § 5 odst. 5 Zákona o dětské skupině.  
 

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

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

4. Nástup a předávání dětí probíhá v souladu s Plánem výchovy a péče 
 

5. Od okamžiku předání dítěte pečovatelkám, přebírají tyto plnou zodpovědnost za dítě.  
 

6. Poskytovatel může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém 
prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně 
vzdělávací činností dětské skupiny.  

 

VI. 

Stravování 

 

1. Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytnout stravovací služby. 
 

2. Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačinky, oběda a odpolední svačiny. 
Stravování je zajišťováno prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele.  
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3. Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do 
oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů se vztahují právní předpisy 
upravující činnosti epidemiologicky závažné a provozování stravovací služby je 
zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem 
Evropské unie v oblasti hygieny potravin.  
 

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

5. Rodič/zákonný zástupce podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, 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, je rodič/ zákonný zástupce povinen o této 
skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele.  

 

VII. 

Postup při onemocnění dítěte 

 

1. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně 
informovat rodiče/ zákonného zástupce dítěte a předat dítě rodiči/ zákonnému zástupci 
nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 
 

2. V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí, je nutné omluvit jeho 
nepřítomnost v dětské skupině do 7:30 hodin telefonicky či pomocí SMS zprávy. 

 

VIII. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

 

1. Rodič/ zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s Plánem výchovy a péče. 
 

2. Rodič/ zákonný zástupce se zavazuje tyto informace dodržovat. 
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IX. 

Vyšší moc 

1. Žádná smluvní strana není odpovědná za nesplnění povinnosti z této smlouvy, pokud 
toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli 
povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné 
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla 
odvrátit nebo překonat („vyšší moc“).  
 

2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy, 
epidemie, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související 
jednání orgánů veřejné moci.  
 

3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny 
známé skutečnosti, že poruší svou povinnost z této smlouvy, a to v důsledku nastalé 
události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo 
události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové 
události nebo jejích následků a k jejich odstranění.  
 

4. V případě nemožnosti plnit povinnost poskytování služeb z důvodu vyšší moci na 
straně Poskytovatele vyvine Poskytovatel bez zbytečného odkladu veškeré úsilí, které 
lze rozumně požadovat, za účelem zajištění poskytování výchovně-vzdělávacích 
služeb alespoň v omezeném rozsahu, alternativním způsobem či na náhradním místě.  
 

5. V případě omezení poskytování služeb dětské skupiny ze strany Poskytovatele z 
důvodu vyšší moci, není rodič zproštěn povinnosti hradit školné nebo oprávněn 
požadovat slevu z této částky či její vrácení.  
 

6. Pokud bude nemožnost nebo omezení poskytování služeb dětské skupiny ze strany 
Poskytovatele z důvodu vyšší moci pokračovat i po uplynutí dvou měsíců, dohodnou 
se Poskytovatel a rodič/ zákonný zástupce na dalším spravedlivém uspořádání vztahů s 
přihlédnutím k vyšší moci písemným dodatkem k této smlouvě.  
 

7. Rodič/ zákonná zástupce souhlasí s tím, že v případě vydání opatření orgánu veřejné 
moci souvisejícího s vyšší mocí může Poskytovatel na jeho základě jednostranně 
změnit podmínky poskytování služeb, především Plán výchovy a péče a Vnitřní 
pravidla.  
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X. 

Způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

 

1. Tato smlouva může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou 
výpovědí, uplynutím sjednané doby nebo zánikem poskytovatele. 
 

2. Rodič/ zákonný zástupce může vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní 
doba je 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 
měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena poskytovateli. 
 

3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z důvodů: 
a) jestliže zájemce i po opětovném upozornění porušuje své povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy a Plánu výchovy a péče a Vnitřních pravidel. 
b) pokud došlo ke změně poměrů dítěte, zejména zdravotního stavu (závažné infekční 

nebo duševní onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců 
poskytovatele). 

c) dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim dětské skupiny, dopouští 
se fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje Plán výchovy a péče 
a další vnitřní předpisy dětské skupiny 

d) rodič/ zákonný zájemce se dostane do prodlení s úhradou řádného školného či 
jiného plnění delší než dva měsíce.  
 

4. Výpovědní lhůta poskytovatele z důvodů uvedených v odst. 3, písmene b) činí 1 den, u 
písmene a), c), d) činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího 
kalendářního měsíce, ve kterém byla písemná výpověď doručena rodičem/ zákonným 
zástupcem. 

 

XI. 

Doba trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou  a to od 1.4.2022 do 31.3.2024. 
 
 
 
 
 



Organizace: Dětská skupina II Litomyšl, z.s. 
IČO: 06325653 
Projekt: Dětská skupina Jasmínka 
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XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským 
zákoníkem a Zákonem o dětské skupině.  
 

2. Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy jednat 
každý rodič samostatně. Dojde-li mezi rodiči ke změně v péči o dítě nebo soudní 
rozhodnutí nastaví výhradní péči jednoho z rodičů, je třeba tuto skutečnost neprodleně 
nahlásit poskytovateli.  
 

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

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 

5. Přílohou této smlouvy jsou Plán výchovy a péče, Ceník a Souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Svým podpisem rodič/ zákonný zástupce potvrzuje, že tyto přílohy 
převzala, seznámil se s nimi.  
 
Smlouva včetně verze, která je součástí evidence dětí, obsahuje tyto povinné přílohy, 
včetně případných změn (aktualizace formou dodatků ke smlouvě, dodatky musí být 
podepsány oběma stranami). 
 

6. Smlouva o poskytování služby péče o konkrétní dítě je součástí evidence dětí v dětské 
skupině a poskytovatel ji včetně příloh uchovává po dobu 10 let od ukončení 
poskytování služby péče o toto konkrétní dítě (§ 11 odst. 5 a 6). 
 

7. 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. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí 
příslušného počtu vyhotovení této smlouvy.  
 

V České Třebové dne 
 
Poskytovatel      Podpisy rodičů/zákonného zástupce 

………………………………………….                  …………………........................... 


