
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
uzavřená podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské

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

Zázraky se dějí, z.s.,
IČ 22897071,
se sídlem Zahradní 496, 594 51 Křižanov,
zastoupená Mgr. Janou Procházkovou,
s místem výkonu péče o dítě v dětské skupině Zázraky: Netín 66, 594 44 Radostín nad Oslavou
dále jen „poskytovatel“

a 

Zákonný zástupce: _______________________________________, datum nar.:_________________,
bydliště: ________________________________________________________, PSČ ______________,

dále jen „zákonný zástupce“ 

Dítě: __________________________________________________, datum nar.:_________________,

* nevyplňujte pokud je shodné s bydlištěm zákonného zástupce
* bydliště: _______________________________________________________, PSČ ______________,
dále jen „dítě“

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

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

1.2 Zákonný zástupce dítěte je otec, matka či jiná osoba, která je určena soudem dítě zastupovat. Zákonný
zástupce  dítěte  má  zájem o  vzdělávání  svého  dítěte  v dětské  skupině  Zázraky  (dále  jen  DS)  za  podmínek
sjednaných touto smlouvou. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet
se na úhradě nákladů  poskytované služby,  případně dalších nákladů spojených s volno-časovými aktivitami
dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže stanovené výši a stanovených termínech.

1.3  Péče  v  dětské  skupině je  poskytována  na základě finanční  podpory  EU v  rámci  Operačního  programu
Zaměstnanost.  Dětská  skupina  je  realizována  v rámci  projektu  Dětská  skupina  Zázraky,  reg.č.:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006850.

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

2.1 Péče o dítě bude poskytována na pobočce poskytovatele na adrese Netín 66, 594 44 Radostín nad Oslavou.
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2.2 Smlouva se uzavírá na dobu předškolní docházky dítěte do dětské skupiny.

2.3 Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny v čase dle volby zákonného zástupce, nejdříve
však dle stanovené provozní doby. Ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích se péče v dětské skupině
neposkytuje a za takové dny se úhrada nekrátí. Na případném poskytování péče mimo tento režim je možné se
dohodnout individuálně.

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. 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  a  dalších  dnů volna stanovených organizací  dětská  skupina péči  neposkytuje  a
měsíčně stanovená úhrada nákladů péče se nekrátí. V případě vzniku náhlé karantény či  jiné situace, která
zapříčiní uzavření služby, je o tomto zákonný zástupce bezodkladně informován. Při tomto omezení se měsíčně
stanovená úhrada za péči nekrátí.

2.4 V době letních prázdnin poskytovatel bude realizovat dětskou skupinu ve stejném rozsahu jako v běžném
kalendářním roce.

2.5 Před skončením předškolní docházky v dětské skupině je možno tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní dobou v délce 3 měsíců.
Tato doba lze v mimořádných případech a ze závažných důvodů zkrátit. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem
následujícího měsíce, od data podání výpovědi.

Smluvní vztah mezi účastníky smlouvy zaniká:                                   
- ukončením předškolního vzdělávání dítěte v DS, tj. přijetím do 1. ročníku ZŠ,   
- písemnou výpovědí smlouvy z jedné či druhé strany a uplynutím výpovědní doby,                          
- nemožností plnění smlouvy ze strany DS,                
- dohodou smluvních stran.

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

3.1 Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s úhradou nákladů (dále jen „úhrada“) dle aktuálního
ceníku poskytovatele. Na úhradě nákladů se podílí i finanční podpora z veřejných zdrojů ve smyslu 1.3 dle této
smlouvy.  V případě  nedodržování  zvolené  varianty  bez  zjevné  příčiny,  resp.  bez  domluvy  s odpovědným
pracovníkem,  bude  toto  bráno  jako  nedodržování  podmínek  stanovených  smlouvou.
Podpisem této smlouvy zákonný zástupce potvrzuje, že  byl s ceníkem seznámen a souhlasí s výší úhrady dle
tohoto  ceníku  dle  jím  zvolené  varianty  péče.  Ceník  úhrad  je  veřejně  přístupný  na  webových  stránkách
poskytovatele. 

3.3 Volbu varianty poskytované péče zákonný zástupce provádí písemně dohodou, jež je součástí této smlouvy.
Změna varianty je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran po domluvě s odpovědným pracovníkem
dětské skupiny, a to konkrétně podepsáním nové přílohy této smlouvy. Porušení povinnosti předat dítě do péče
poskytovatele dle zvolené varianty péče je porušením této smlouvy.

3.4 Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině, změna ceníku se však
již uzavřených smluv týká až od následujícího školního roku, pokud nebude dohodnuto jinak. O změně ceníku je
poskytovatel povinen zákonného zástupce informovat zejména prostřednictvím webových stránek.  

3.5 Úhrada neobsahuje platbu za stavování (dále jen „stravné“). Výše stravného je stanovena ceníkem. Stravné
je splatné do 10 dne v měsíci na daný měsíc.

3.6 Splatnost úhrady poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je do 10 dne v měsíci na daný měsíc. 
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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.  Za  zameškané dny se  úhrada nevrací.  V  případě
absence  přihlášeného  dítěte  v dětské  skupině  nevzniká  zákonnému  zástupci  nárok  na  následné  náhradní
poskytnutí služby v jiný den, a to ani v případě nemoci.

4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

4.1 Stravování je poskytováno dle přihlášky ke stravování. Stravování zajišťuje poskytovatel a smluvní partner 
poskytovatele nebo zákonný zástupce. 

4.2 Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim, který je zahrnut do 
ceny stravného 

4.3 Zákonný zástupce se podpisem této smlouvy zavazuje, že nejpozději v den nástupu dítěte do dětské skupiny
poskytovateli písemně sdělí veškeré alergie a onemocnění dítěte. V případě, že zákonný zástupce poskytovatele
neinformuje, platí, že zákonný zástupce výslovně sdělil, že dítě žádným onemocněním ani žádnou alergií na
běžnou součást stravy netrpí. Za újmu způsobenou sdělením nesprávné informace či jejím zamlčením odpovídá
zákonný  zástupce.  Zákonný zástupce  se  dále  zavazuje  informovat  poskytovatele  bez  zbytečného odkladu i
v případě, že se v průběhu trvání smluvního vztahu vyskytne u dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude
vhodné dítěti podávat určité potraviny nebo nápoje. 

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

5.1  Poskytovatel  se  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 se poskytovatel  zavazuje bezodkladně informovat zákonného
zástupce dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě zákonnému zástupci
nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.

5.4 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.

5.5 Zákonný zástupce se zavazuje po skončení péče vyzvednout dítě osobně. Dítě může vyzvednout pověřená
osoba, kterou zákonní zástupci uvedli v žádosti o přijetí. 

5.6 Zákonný zástupce se zavazuje donést vyplněný formulář, který je potvrzením toho, že je cílovou skupinou
realizovaného  projektu  dle  článku  1.3  této  smlouvy.  Tento  formulář,  který  zákonný  zástupce  obdržel  při
podpisu této smlouvy, jsou povinni poskytovateli doručit nejpozději v den, kdy jejich dítě začne navštěvovat
dětskou skupinu. V případě, že zákonný zástupce tuto povinnost nesplní, smlouva automaticky zaniká.

5.7 Zákonný zástupce se zavazuje bezodkladně informovat o změnách týkajících se pozice na trhu práce. Dále
se zavazuje k neprodlenému nahlášení jakýchkoli změn údajů uvedených v „Žádosti o přijetí“ a ve „Smlouvě o
poskytování služeb péče o dítě v Dětské skupině“ a to odpovědnému pracovníku dětské skupiny.

5.8  Další  podmínky  péče  o  dítě  jsou  stanoveny  ve  vnitřních  pravidlech  poskytovatele.   Zákonný  zástupce
podpisem této smlouvy, prohlašuje, že se seznámil s vnitřními pravidly poskytovatele, která upravují provozní
otázky poskytování služby, koncept výchovy a péče, jenž vymezuje základní požadavky a podmínky pro péči a
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výchovu dětí s cílem zajistit  kvalitu  služby a  rozvíjet  schopnosti dítěte  a  jeho kulturní  a  hygienické  návyky
přiměřené věku dítěte, zavazují se tyto vnitřní pravidla dodržovat.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem a Zákonem.

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

6.3 Zákonný zástupce dítěte se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit  jakoukoli  změnu zpracovávaných
osobních údajů a prohlašuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů informován
o zpracování osobních údajů.

6.4 Zaškrtnutím níže uvedeného pole „souhlasím“ dává zákonný zástupce souhlas,  aby na emailové adresy
uvedené  v  žádosti  o  přijetí  a  použité  při  komunikaci  s poskytovatelem  zasílal  informace  týkající  se  svého
provozu a další související sdělení. Tento souhlas lze kdykoliv vzít zpět. 

□ souhlasím □ nesouhlasím

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

6.6 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.

6.7 Jakákoliv písemnost bude považována pro účely této smlouvy za doručenou:

 je-li písemnost doručena osobním předáním,

 je-li písemnost doručena poštou v okamžiku převzetí zásilky, nejpozději však desátým pracovním dnem
od uložení zásilky na poště.

 odmítne–li ji zákonný zástupce převzít.

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

6.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

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

V Netíně dne _____________ 20  .  .                                         V Netíně    dne _____________ 20  .  .

___________________________                                                                     ___________________________
Mgr. Jana Procházková                           Zákonný zástupce

Přílohy:  1) Informovaný souhlas – osobní údaje
                2) Varianta docházky
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