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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O 

DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
 

Smluvní strany: 

 

Zřizovatel 

Radostná rodina, z. s. 

se sídlem Hlavní 153/88, 691 06 Velké Pavlovice 

a provozovnou dětské skupiny „Klíček k radosti“ na shodné adrese 

zastoupený Ing. Evou Vavřínovou (ředitelka dětské skupiny) 

 

(dále jen “poskytovatel”) 

 

a 

 

 

Rodič 

 

Jméno: _____________________________________________________________ 

 

Příjmení: ____________________________________________________________ 

 

Datum narození:  _____________________________________________________ 

 

Trvalé bydliště: ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Jakožto zákonný zástupce dítěte:________________________________________   

 

(dále jen “rodič”) 

 

 

I. Prohlášení poskytovatele 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je platně zřízenou dětskou skupinou. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat péči v souladu s příslušnými normami MPSV ČR  

a prováděcích předpisů a zajistit provádění podle z.247/2014 Sb. (§10 odst.2). 

3. Denní program je koncipován dle principů a zásad Montessori pedagogiky, přístupu 

Respektovat a být respektován a řídí se především potřebami dítěte. Pravidelný denní řád 

se mění v případě externích akcí, výletů či exkurzí. 

4. Denní program zajišťují pověření pracovníci poskytovatele seznámení s plánem výchovy a péče 

a s principy práce s dětmi v dětské skupině. 

5. Děti mají po celý den k dispozici dostatečný pitný režim. 
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6. Poskytovatel disponuje jednou třídou určenou pro 12 dětí ve věku 3 – 6 let (včetně). Přijaté 

dítě je zařazeno do třídy dle posouzení individuálního vývoje. 

7. Poskytovatel může přijmout na praxi studenty zdravotnických a pedagogických škol. Za jejich 

působení v zařízení DS odpovídá poskytovatel a jejich vzdělávací instituce dle smluvního vztahu 

uzavřeného mezi těmito dvěma institucemi. 

 

 

II. Přihlášení dítěte do dětské skupiny, prohlášení rodiče 

1. Dokumenty „Vyjádření dětského lékaře“ a „Individuální vyměření plateb“ jsou součástí 

této smlouvy jako platné přílohy. 

2. Rodič u zápisu přihlašuje své dítě na jím stanovenou docházku. V případě zájmu rodičů  

o rozšíření docházky na více dní je toto možné v případě volné kapacity třídy. Dohlášení bude 

uskutečněno formou nově vyplněné přílohy ke smlouvě. 

3. Rodič prohlašuje, že: 

● je zákonným zástupcem přihlášeného dítěte; 

● poskytovateli předal se smlouvou také vyplněné  

a podepsané „Vyjádření dětského lékaře“ a podepsané „Individuální vyměření školného  

a stravného“; 

● pravdivě uvedl do těchto dokumentů všechny potřebné údaje k péči o své dítě; 

● pravdivě seznámil poskytovatele se zdravotním stavem dítěte a případnými specifiky péče  

o něj; 

● nese veškerou a plnou odpovědnost za vakcinaci svého dítěte a skutečnosti z toho 

vyplývající; 

● bere na vědomí, že je nezbytné vybavit dítě do dětské skupiny náhradním oblečením  

v maximálním množství, které se vleze do plastového boxu, který je dítěti přidělen při 

nástupu do dětské skupiny; 

 bere na vědomí, že je nezbytné vybavit dítě do dětské skupiny oblečením adekvátním  

k počasí a aktuálnímu programu dne dětské skupiny; 

● souhlasí s tím, aby poskytovatel v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával osobní, případně citlivé údaje 

rodičů a umístěného dítěte sdělené v této smlouvě a jejích přílohách, případně při osobním 

jednání, v rozsahu nezbytně nutném k realizaci této smlouvy. Tyto údaje bude poskytovatel 

zpracovávat za účelem realizace této smlouvy a nabízení služeb poskytovaných nebo 

zprostředkovaných poskytovatelem. Rodič souhlasí s tím, aby poskytovatel tyto údaje 

zpřístupnil těm svým zaměstnancům, kteří se s nimi musí seznámit, a pouze v míře 

nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb; 

● souhlasí se zpracováváním osobních údajů, které souvisí s činností poskytovatele. Jedná se 

o informace pro účely poskytování služby a plnění smluv včetně e-mailového kontaktu, 

vedení účetnictví, pořizování fotografické dokumentace, evidence dětí;  

● souhlasí s předáním osobních údajů (fotografie) třetím osobám. Jedná se o Facebook, 

webové stránky www.radostnarodina.cz; 

● byl před podpisem smlouvy seznámen s denním programem dětské skupiny;  

● rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili s Provozním řádem  

a Plánem výchovy a péče, zavazují se jej dodržovat; 

● bere na vědomí, že poskytovatel poskytuje dětem vzdělávání dle zásad Montessori 

pedagogiky a zavazují se k respektu specifik péče o dítě dle těchto zásad; 

● se zavazuje k pravidelné účasti na vzdělávacích/ informačních akcích pořádaných 

poskytovatelem pro rodiče. 
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III. Otevírací doba dětské skupiny 

1. Poskytovatel nabízí celodenní program pro děti od pondělí do pátku v pronajatých upravených 

prostorách na adrese Hlavní 153/88, 69106 Velké Pavlovice, popř. na jiné adrese, kterou 

poskytovatel písemně sdělí rodičům. Dětská skupina je otevřena denně v období od září do 

srpna. Pokud bude dětská skupina z provozních důvodu mimo provoz, poskytovatel o této věci 

vyrozumí rodiče s dostatečným předstihem. 

2. Provozní doba dětské skupiny je od 7:30 do 16:30 hodin. Rodič je povinen přivést dítě ráno 

nejpozději do 9:00. Rodič může po předchozí dohodě zvolit také půldenní docházku do 13:00 

bez nároku na snížení ceny školného, popř. je cena stanovena individuálně.  

3. Vyzvednutí dětí probíhá volně od 15:00 v případě celodenní docházky, v případě půldenní 

docházky od 13:00 do 13:30. 

4. Na období uzavření dětské skupiny během volna se tato smlouva nevztahuje. 

5. Dětská skupina je z provozních důvodů uzavřena v období vánočních prázdnin, také ve 

dnech českých státních svátků pro daný školní rok. Tato přerušení provozu jsou již 

zohledněna ve výši školného. 

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, 

vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo termíny uvedené v bodě 5. tohoto odstavce 

smlouvy, s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 5 pracovních dnů během školního roku 

nemá vliv na výši školného. 

 

 

IV. Pobyt dětí v dětské skupině 

1. Během pobytu v dětské skupině zodpovídají za dítě pověření zaměstnanci dětské skupiny. 

Nestanoví-li zákon jinak, odpovědnost poskytovatele je omezena na výši částky jejího pojištění 

odpovědnosti za škodu vzniklou svěřené osobě. 

2. Pověření zaměstnanci dětské skupiny přebírají a odevzdávají dítě odpovědné osobě  

v prostorách dětské skupiny nebo na předem smluveném místě. 

3. Bude-li vyzvedávat dítě jiná osoba než rodiče, je třeba tuto skutečnost písemně sdělit  

s udáním jména pověřené osoby. Poskytovatel má právo ověřit totožnost pověřené osoby, 

případně odmítnout vydání dítěte. Tato osoba je automaticky vázána touto smlouvou k 

dodržování stejných pravidel jako rodiče dítěte. 

4. Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu dětské skupiny, která končí v 16:30. Péče o dítě 

mimo tuto dobu není možná. Je-li rodič s vyzvednutím dítěte opožděn a je-li zapotřebí péče 

o dítě mimo tuto otevírací dobu dětské skupiny bez předchozí domluvy, účtuje 

poskytovatel za každou započatou hodinu 200,- Kč. Tyto částky jsou splatné pouze  

v hotovosti a to při vyzvednutí dítěte v den, kdy byla péče o dítě mimo otevírací dobu 

uskutečněna. 

5. Rodiče mohou v případě zájmu a volné kapacity třídy dohlásit své dítě na některý jiný den, než 

je uvedeno v přihlášce. Takto lze učinit pouze po předchozí domluvě s odpovědným 

pracovníkem dětské skupiny. Za celý den v dětské skupině mimo přihláškou stanovenou 

docházku je účtováno 500,- Kč vč. stravného, za dopoledne v dětské skupině mimo 

stanovenou docházku je účtováno 400,- Kč vč. stravného. Tyto částky jsou splatné pouze  

v hotovosti a to nejpozději při vyzvednutí dítěte v den, kdy byla docházka navíc uskutečněna. 

Pokud se jedná o náhradu vynechané docházky po předchozí domluvě, poplatek se ruší.  

6. Za bezpečnost dítěte při cestě do dětské skupiny a při cestě z dětské skupiny, odpovídají rodiče. 

7. Jsou-li rodiče se svým dítětem přítomni na akcích pořádaných poskytovatelem, plně po celou 

dobu své přítomnosti za dítě odpovídají. 
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V. Nemoc, nepřítomnost dítěte v dětské skupině 

1. Během trvání nemoci (silná infekční rýma a kašel) není dítěti pobyt v dětské skupině 

povolen. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z 

docházky do dětské skupiny. 

2. Onemocní-li dítě či jeho rodinný příslušník nakažlivou chorobou, mají rodiče povinnost 

poskytovatele neprodleně informovat. Po konzultaci s lékařem si poskytovatel vyhrazuje právo, 

vyloučit i zdravé dítě na přechodnou dobu z docházky do dětské skupiny. 

3. Rodiče jsou povinni předložit poskytovateli po skončení infekční nemoci dítěte na vyžádání 

lékařskou zprávu. 

4. Má-li dítě předepsány léky od lékaře, musí toto rodiče doložit lékařskou zprávou. Poskytovatel 

odmítá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s podáváním léků dítěti. 

5. Náhrada nepřítomnosti dítěte v dětské skupině je možná pouze v rámci odpovídajícího 

měsíce, pokud je volné místo v rámci povolené kapacity dětské skupiny. 

6. Při dlouhodobé nemoci dítěte, kterou je chápáno lékařské doporučení vyloučení dítěte  

z kolektivu na více, jak 1 měsíc, dostává rodič po předložení lékařského doporučení možnost 

vypovědět smlouvu se zkrácenou výpovědní lhůtou na 1 měsíc. 

 

 

VI. Hrazení nákladů – „školné“ 

1. Rodič se zavazuje platit měsíční školné a stravné na základě přílohy smlouvy „Individuální 

vyměření plateb“ příkazem na účet poskytovatele uvedený v této příloze v uvedených 

termínech. 

2. Rodič potvrzuje, že byl seznámen s aktuálním ceníkem poskytovatele a souhlasí s vyměřenou 

výší školného dle zmíněného ceníku pro zvolenou docházku svého dítěte. 

3. Pro děti v dětské skupině platí jednotná cena za celotýdenní a celodenní docházku 4100 Kč, 

není-li individuálně dohodnuto jinak.  

4. Rodič se zavazuje při nástupu dítěte zaplatit rezervační poplatek 2000,- Kč za jedno dítě, není-li 

individuálně dohodnuto jinak. O rezervační poplatek je ponížena první platba školného.  

5. V současné době poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Stane-li se v budoucnu 

poskytovatelem plátcem daně z přidané hodnoty, připočte poskytovatel daň z přidané hodnoty 

stanovenou zákonem ke školnému. 

6. Školné se platí v plné výši během celých 12 kalendářních měsíců včetně provozního volna 

a státních svátků platných v ČR. 

7. Rodiči je umožněno čerpat jeden měsíc (v celku) absence docházky v roce zdarma, bez 

nároku úhrady školného, aniž by o své místo v dětské skupině přišel. Tuto výjimku je možné 

udělit pouze v případě, že rodič tuto skutečnost ohlásí písemně provozovateli DS, nejpozději 

měsíc před plánovanou absencí. Součástí výjimky je také to, že dítě během tohoto měsíce, 

nenavštíví dětskou skupinu. V opačném případě bude po rodiči vyžadována úhrada školného 

v plné výši. 

8. Školné se platí v plné výši i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti dítěte (dovolené atd.). 

Výjimkou je článek VI., odst. 7 této smlouvy. Školné se v případě nemoci dítěte alikvotně 

nekrátí a nevrací. Školné se nevrací taktéž v případě přerušení provozu dětské skupiny dle 

článku III., odst. 5. Všechny zavírací dny dětské skupiny jsou již zohledněny ve vyměřené výši 

školného na daný rok. 

9. Ve školném není zahrnut poplatek za stravu poskytovanou v dětské skupině jedenkrát denně. 

Stravné je hrazeno formou zpětného vyúčtování na začátku následujícího kalendářního 

měsíce. Stravu zajišťuje poskytovateli smluvený externí dodavatel, kterému náleží částka za 



 
 

  

 

5 
 

stravné. Rodiče se zavazují hradit stravné společně se školným dle přílohy této smlouvy. 

Speciální stravovací podmínky je třeba domluvit se zaměstnanci dětské skupiny před nástupem 

dítěte. V případě nahlášení jakékoliv nepřítomnosti dítěte je možno jen první den této 

nepřítomnosti, vydat v případě zájmu rodičů stravu domů. Je nutné při nahlášení 

nepřítomnosti specifikovat odhadovanou délku nepřítomnosti, kvůli následnému 

odhlášení stravy. 

10. Stravu lze vyzvednout v časovém úseku od 12:00 do 12:45. 

11. Školné se spolu se stravným dle přílohy „Individuální vyměření plateb“ této smlouvy platí 

za každý kalendářní měsíc do 15. dne měsíce následujícího.  

12. V případě prodlení s platbou školného či stravného má poskytovatel právo požadovat zaplacení 

úroků z prodlení ve výši 0,05% za každý den. Další nároky poskytovatele tímto nejsou dotčeny. 

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo zvýšit školné a poplatky za další služby. Dojde-li dle údajů 

Českého statistického úřadu ke zvýšení indexu spotřebitelských cen o více než 5% ve srovnání 

se stavem ke dni popisu smlouvy, může poskytovatel školné navýšit, maximálně však do výše 

tohoto nárůstu. V tomto případě poskytovatel písemně informuje rodiče dítěte o změně  

v dostatečném časovém předstihu a vystaví změnu přílohy této smlouvy jako číslovaný dodatek. 

14. Placené externí programy dětské skupiny (např. divadlo) a nabízené (volitelné) kroužky nejsou 

součástí školného a jsou rodiči hrazeny zvlášť v hotovosti ráno v den programu nebo dle 

zvyklostí poskytovatele nabízeného kroužku. 

 

 

VII. Trvání, zánik a změna smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podepsání smlouvy do dne 

vypovězení smlouvy ze strany rodiče či poskytovatele. 

2. Poskytovatel má právo tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností: 

● narušují-li rodiče opakovaně provoz dětské skupiny (například pozdními příchody ráno/ při 

vyzvedávání, nerespektováním pravidel poskytovatele aj.) a ani přes upozornění 

poskytovatele není sjednána náprava; 

● jsou-li rodiče v prodlení s platbou školného či plateb dle této smlouvy déle než 4 týdny. 

3. Ředitelka je dále oprávněna ukončit docházku dítěte, jehož chování je ohrožující pro ostatní děti, 

nebo pokud dítě výrazným způsobem narušuje výuku (např. fyzické napadání, šikana). 

Poskytovatel v takovém případě nejprve pozve rodiče k osobnímu pohovoru, na kterém navrhne 

možné způsoby řešení situace. Pokud ani poté nedojde ke zlepšení, tedy zejm. pokud rodiče 

nepřijmou opatření k odstranění vytýkaného chování dítěte či pokud je přijmou, avšak tato se  

u jejich dítěte navenek vůči kolektivu markantně neprojeví ve lhůtě k tomuto stanovené 

ředitelkou, může být docházka dítěte ukončena ze strany dětské skupiny. Výpovědní lhůta v 

takovémto případě činí jeden měsíc od prvního dne měsíce následujícího po odeslání/ předání 

výpovědi zákonnému zástupci dítěte. 

4. Rodič může vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodů. Výpovědní lhůta běží od prvního 

dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi na adresu sídla zřizovatele 

dětské skupiny a činí 2 kalendářní měsíce. Po tuto dobu jsou rodiče povinni hradit školné 

a jiné poplatky. Stravné hradí pouze v případě, že dítě po dobu výpovědní lhůty do dětské 

skupiny dochází. 

5. Všechny výpovědi musí být podány jedině písemně formou doporučeného dopisu, či 

elektronickou poštou na e-mail poskytovatele. 

6. V případě nepřevzetí doporučeného dopisu rodiči se dopis považuje za doručený 14. dnem 

uložení na poště. 

7. Adresy a kontakty platné ke dni uzavření smlouvy jsou zmíněné v úvodu této smlouvy. 
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8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 

a tuto skutečnost potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

2. Tato smlouva je včetně svých příloh vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu,  

z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  

 

 

 

 

V __________________ dne  ______________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

 

Radostná rodina, z. s.,     Zákonný zástupce dítěte 

         zast. Ing. Evou Vavřínovou 


