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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: 

 

Elíšek, z.s. 

IČ 04766377 

se sídlem Čechova 785\2, 274 01, Slaný 

na této adrese provozující: Dětskou skupinu Elíšek 

za niž jedná Mgr. Radek Eliška, ředitel/předseda spolku 

00420777171916, ds-elisek@seznam.cz 
(dále jen „poskytovatel“) 

a  
 
Rodič / zákonný zástupce: 

otec: _______________________________________________,    RČ ________________________, 

bydliště: ____________________________________________,    PSČ _______________________, 

tel.: _______________________,  e-mail: _____________________________________________, 

  

matka: ____________________________________________,    RČ ________________________, 

bydliště: *__________________________________________,  PSČ _______________________, 

tel.: _______________________,  e-mail: ______________________________________________ 

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „příjemce“) 

  

jakožto zákonní zástupci a ve prospěch svého nezletilého dítěte:_____________________________, 

RČ______________________,                             místo narození: ______________________           _,  

bydliště: *________________________________________, PSČ __________________,  

zdravotní pojišťovna: ___________________________ 

(dále jen „dítě“) 

Osoby opravněné pro dítě docházet 

  

1.Jméno, příjmení:_________________________, Tel.: __________________, 

bydliště: ________________________________, PSČ __________________, OP:____________ 

2.Jméno, příjmení:_________________________, Tel.: __________________, 

bydliště: ________________________________, PSČ __________________, OP:____________ 

3.Jméno, příjmení:_________________________, Tel.: __________________, 

bydliště: ________________________________, PSČ __________________, OP:____________ 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

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

1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na plné 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. 

                                                      
*
Pokud je odlišné od bydliště otce.  
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2. TRVÁNÍ SMLOUVY, MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ 
SKUPINĚ, 

2.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od: ________________ do: ________________ 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od: ________________ 

2.2 Péče o dítě bude poskytována v sídle poskytovatele dle záhlaví této smlouvy. 

2.3 Péče v dětské skupině je dětem poskytována v provozní dny dětské skupiny po dobu minimálně 
6 hodin denně, a to v čase dle volby rodičů ve smyslu čl. 3 této smlouvy, nejdříve však od 7:00 
hod a nejpozději do 17:00 hod., nebude-li domluveno jinak. 

2.4 Rodič / zákonný zástupce vyznačí křížkem provozní dny a dobu, po kterou bude dítě 
navštěvovat dětskou skupinu. 

2.5 Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Před 
skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět: 

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.  

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

2.7 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, není-li domluveno jinak. 

 

 

*vyplňte pouze v případě, že nevyhovuje žádná časová varianta 

  Dopoledne, odpoledne, celý den *jiný časový úsek 

Pondělí: ☐ ☐7-13,    ☐12-17,    ☐7-17  

Úterý: ☐ ☐7-13,    ☐12-17,    ☐7-17  

Středa: ☐ ☐7-13,    ☐12-17,    ☐7-17  

Čtvrtek: ☐ ☐7-13,    ☐12-17,    ☐7-17  

Pátek: ☐ ☐7-13,    ☐12-17,    ☐7-17  

Sobota: ☐ ☐7-13  

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

3.1 Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů (dále jen 
“úhrada”). 

3.2 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. Odesláním nezávazné 
přihlášky nebo podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že jim byl ceník předložen, seznámili se 
s ním a souhlasí s výší úhrady dle tohoto ceníku dle jimi zvolené varianty péče. Ceník úhrad je 
veřejně přístupný na webových stránkách poskytovatele http://www.elisek.cz 

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

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

3.5 Úhrada za zvolený typ docházky se hradí na měsíc dopředu a je splatná vždy k 25. dni měsíci, 
aby dítě mohlo nastoupit k 1. dni měsíce následujícího. (výjímky po předchozi domluvě).  

3.6 Úhrada může být uhrazena v celku nebo po částech (měsíčně) v závislosti na době trvání této 
smlouvy a zvolném typu docházky. 

3.7 Úhradu je možné provést hotově v sídle DS Elíšek odpovědné osobě nebo bezhotovostně ve 
prospěch účtu poskytovatele.  

3.8 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 stanovených 
termínech.  

3.9 Rodiče jsou povinni nejpozději do 17,00 hod. předchozího pracovního dne oznámit telefonicky či 
osobně poskytovateli, zda a v jakém rozsahu budou následující den službu péče v dětské 
skupině využívat. Oznámením je dítě řádně přihlášeno k docházce. V případě akutního 
onemocnění dítěte je možné přihlášení zrušit, a to nejpozději do 8:00h dne, kdy měla být péče 
poskytována, úhrada za službu se v takovém případě nekrátí. Nárok na vrácení úhrady za 
stravné vzniká pouze v případě řádné omluvy dle vnitřních pravidel DS Elíšek.  

3.10 Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen oznámit 
rodiči nejpozději 1 měsíc před prvním dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. Není-li možné přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině rodiči 
oznámit ve lhůtě podle věty první, oznámí poskytovatel rodiči přerušení poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině bezodkladně poté, co se o důvodu přerušení dozví. Oznámení o 
přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině poskytovatel zveřejní též v 
prostorách dětské skupiny, které jsou přístupné rodiči. Při omezení provozu se měsíčně 
stanovená úhrada za péči nekrátí. 

3.11 Během provozních dnů je poskytovatel v provozu a bude péči poskytovat jen v případě, že o ni 
projeví rodič zájem a řádně dítě přihlásí dle bodu 3.9.. Pokud rodiče neprojeví zájem o 
poskytování péče o dítě v dětské skupině dle bodu 3.9., má se za to, že o ni nemá zájem, rodič 
se tak vzdává nároku na poskytování služby péče v dětské skupině poskytovatelem v daném 
období. 

3.12 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.  
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4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 

4.1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby. 

4.2 Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Stravování je 
zajišťováno prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele a není dílnou součástí 
poskytování služby péče v dětské skupině. 

4.3 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. 

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

4.5 Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, 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, jsou 
rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele. 

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

5.1 Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle zákona 
č. 247/2014 Sb. 

5.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly 
platným hygienickým normám a pečující osoby jsou 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 a mají praxi s 
poskytováním péče o malé a předškolní děti 

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

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

5.5 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. 

5.6 Nástup a předávání dětí probíhá v souladu s Plánem výchovy a péče a Vnitřními pravidly. 

5.7 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě předložit písemnou 
plnou moc, ve které bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě předáváno. Tuto 
skutečnost lze také uvést do závazné přihlášky dítěte včetně opisu OP osob, které budou moci 
dítě vyzvednout. Bez řádného nahlašení změny a ověření osoby dle platného OP nebude dítě 
jiné osobě vydáno. 

5.8 Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny ve vnitřních a organizačních pravidlech 
poskytovatele. Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili s vnitřními  a 
organizačními pravidly a plánem výchovy a péče poskytovatele, včetně bezpečnostních 
předpisů, s těmito bez výhrady souhlasí a zavazují se je dodržovat a řádně plnit závazky 
vyplývající z této smlouvy a z Vnitřních pravidel, tedy s dokumenty, které upravují provozní 
otázky poskytování služby, koncept výchovy a péče, jenž vymezuje základní požadavky a 
podmínky pro péči a výchovu dětí s cílem zajistit kvalitu služby a rozvíjet schopnosti dítěte a 
jeho kulturní a hygienické návyky přiměřené věku dítěte, zavazují se tyto vnitřní  a organizační 
pravidla dodržovat a sledovat jejich případné změny. 
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5.9 Odesláním nezávazné přihlášky nebo podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že dokument 
Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče jim byl předložen, jako příloha této smlouvy, seznámili se 
s ním a souhlasí s daným znění. Dokument Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče může být 
jednostranně změněn ze strany poskytovatele, aktuální znění je také veřejně přístupné na 
webových stránkách poskytovatele: http://www.dszdravotnicek.cz 

 

6. VYŠŠÍ MOC 

6.1 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“).  

6.2 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.  

6.3 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.  

6.4 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.  

6.5 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.  

6.6 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.  

6.7 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. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem a 
zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  

7.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat 
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. 

7.3 Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této 
smlouvě nezávazné přihlášce, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to 
po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě. 
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7.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných 
osobních údajů a prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpsiů informováni o zpracování osobních údajů. Především informovat dětskou skupinu o 
veškerých dietologických omezeních dítěte, případně o dalších omezeních dítěte, a to před 
zahájením docházky dítěte dle této smlouvy, resp. neprodleně po jejich zjištění, dále oznámit 
neprodleně jakoukoli změnu v souvislosti s vazbou rodiče/ zákonného zástupce na trh práce a 
doložit tuto změnu novým potvrzením o vazbě na trh práce., dále oznámit neprodleně jakoukoli 
změnu v osobních údajích dítěte (zdravotní pojišťovna, tel. čísla atd.)  

7.5 Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, 
zvukové či audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace svých služeb a tyto 
záznamy zveřejňoval. Provozovatel se zavazuje nakládat se záznamy šetrně a dbát na 
důstojnost dítěte. Další podmínky jsou upraveny v dokumentu GDPR. 

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

7.7 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. 

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

7.9 Přílohou této smlouvy jsou Plán výchovy a péče, Vnitřní pravidla, Ceník, informace o zpracování 
osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů. Svým podpisem rodič/ zákonný 
zástupce potvrzuje, že tyto přílohy převzal a seznámil se s nimi.  

7.10 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a organizační 
pravidla 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. 

 

 
Ve Slaném dne _____________ 20__ 
____________________________________  

za Elíšek, z.s., Mgr. Radek Eliška, ředitel 

V _____________ dne _____________ 20__ 
 
 ___________________________________ 

rodiče 
 
Příloha smlouvy: Vnitřní pravidla, Ceník, Plán výchovy a péče, Informace GDPR 

 

 

 

 

 

 


