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Obec Voděrady  jako zřizovatel a provozovatel Dětské skupiny Voděrady, Voděrady 76, 

769 01 Skalice nad Svitavou; jednající – Lubomír Lepka, starosta; zastoupena kontaktní osobou – 

Mgr. Radkou Horákovou; tel. č.: 604 271 899 (dále jen „poskytovatel“) 

 

a 
 
pan/paní ……………………………………………..                    narozen/a:…………………………… 

trvale bytem: ………………………………………                    PSČ: ……………………………………. 

(dále jen „zákonný zástupce“) 

 
uzavírají 

 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
č. …../2021 

 

pro rodinu s dítětem: …………………………………………..  narozen:.…………………………… 
(dále jen „dítě) 

 

 Uzavírají dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině), ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., tuto smlouvu o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „Smlouva“). 

I. Úvodní prohlášení 

 Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, a je 

zapsán v evidenci poskytovatelů této služby vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této smlouvy rozumí činnost provozovaná 

poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě, která je 

poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, 

na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. V rámci plánu výchovy a péče 

jsou děti zapojovány do činností, které se zaměřují na výše uvedený rozvoj jejich osobnosti. Výchovný 

program se přizpůsobuje věku a aktuální skladbě dětí (jejich stupni sociálního a mentálního vývoje), 

zájmu. Výchovná činnost probíhá podle rámcového plánu výchovy a péče vypracovaného pracovnicemi 

dětské skupiny. Program probíhá v rámci celého dne ve formě individuální, skupinové nebo kolektivní 

práce. (dále jen „Služba“) 

 Zájemce prohlašuje, že má zájem o službu péče o dítě v dětské skupině za podmínek 

stanovených v této Smlouvě. 
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II. Předmět smlouvy 

 Sjednaná Služba se poskytuje v místní základní školena adrese Voděrady č.p. 76. V době pondělí 

až pátek od 6:30 do 15 hodin. Doba a čas poskytování se sjednává s každým zákonným zástupcem 

individuálně. Poskytovatel se zavazuje na základě tohoto smluvního vztahu poskytovat dítěti 

zákonného zástupce Službu v režimu celodenním nebo polodenním. 

 V případě, že zákonný zástupce určitý den nepožaduje poskytování Služby, je to povinen oznámit 

poskytovateli jakoukoliv formou minimálně jeden den předem. 

III. Výše úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení 

          Zřizovatel stanoví výši úhrady tzv. “školkovného“ v dětské skupině; vyhrazuje si právo na změnu 

stanovené částky úhrady. Zřizovatel je povinen informovat zákonné zástupce o změně nejméně jeden 

měsíc předem. 

     Zájemce se zavazuje platit úhradu ve sjednaném čase, nejpozději do každého 15. dne následujícího 

kalendářního měsíce, a to hotově vedoucí dětské skupiny, v případě stravného – odpovědné osobě 

(tzn. paní kuchařce), nebo na účet - 184 723 878/0300 (do poznámky napsat jméno dítěte a měsíc, za 

který je stravné a školkovné uhrazeno). Zákonný zástupce má povinnost hradit stanovené úhrady a 

stravu v daném termínu; pokud zákonný zástupce nezaplatí úhradu v termínu i přes písemné 

upozornění, poskytovatel může ukončit smlouvu. 

     V případě ukončení poskytování služby v průběhu měsíce je zájemce povinen zaplatit úhradu nebo 

její poměrnou část za poskytnutou péči ihned, nejpozději však následující den po dni předložení 

vyúčtování. 

     Pokud bude zjištěn rozdíl mezi platbou a vyúčtováním, bude doplatek příp. přeplatek uhrazen při 

vyúčtování v následujícím měsíci. 

     Zvýšení tzv. “školkovného“ schválilo zastupitelstvo obce Voděrady dne 2. června 2021 na 450 Kč 

(možnost odpisu z daní) s účinností od 1. 9. 2021 za poskytované služby v dětské skupině. V úhradě za 

celodenní pobyt není zahrnuta úhrada stravy.  

     V případě nepřítomnosti (do 14 dní) nebo zkráceného pobytu (např. odchod po obědě) se stanovená 

částka hradí v plné výši. Při občasné docházce nebo nepřítomností dítěte (vyšší než 14 dní) v DS se 

hradí poplatek ve výši 225 Kč. 

     Úhrada za celodenní stravu se stanovuje dle ceníku dovozce stravy do zařízení. Celodenní strava 

zahrnuje 3 jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), včetně dostatečného množství nápojů. 
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IV. Podmínky stravování 

 Podmínky stravování jsou zajištěny v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na 

stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

Dětem je poskytována celodenní strava, která odpovídá zásadám zdravé výživy s ohledem na 

věkové zvláštnosti dětí. Strava je zajištěna z Gronka - Prodej, s. r. o. odkud je denně přivážena v 

thermoportech. 

Celodenní strava zahrnuje 3 jídla - dopolední svačinu, oběda odpolední svačinu. Je zajištěn 

dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí, dobu pobytu v zařízení a klimatické podmínky. 

V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče, 

které jsou přílohou této Smlouvy, a dále prohlašuje, že mu výše uvedené přílohy byly předány v 

písemné podobě, a že jim plně porozuměl. Zákonný zástupce se zavazuje tato vnitřní pravidla 

dodržovat. 

VI. Postup při onemocnění dítěte 

 Dle § 9 zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině při výskytu 

příznaků onemocnění u dítěte je zákonný zástupce dítěte telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí 

dítěte z dětské skupiny z důvodu zajištění další péče o ně. 

            Zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je fyzicky i psychicky zdravé a je schopné zařazení do 

dětské skupiny, že nezatajuje žádné zdravotní okolnosti stavu svého dítěte. 

VII. Ochrana osobních údajů 

 Poskytovatel se zavazuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů, že všechny osobní údaje zákonného zástupce a dítěte bude shromažďovat 

a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním Služby. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či 

sdělovány neoprávněným fyzickým nebo právnickým osobám a nebudou použity k jinému, než výše 

uvedenému účelu. Zájemce vlastnoručním podpisem vyjadřuje souhlas. 

 Zákonný zástupce má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede poskytovatel. 

 Všichni zaměstnanci poskytovatele dle zákoníku práce jsou povinni zachovávat mlčenlivost. 

Zákonný zástupce vydává souhlas se zveřejněním fotografii dítěte pro účely prezentace projektu. 
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VIII. Ukončení Smlouvy 

 1. Tento smluvní vztah může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou 

výpovědí, uplynutím sjednané doby nebo zánikem poskytovatele. 

 2. Zákonný zástupce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v jeho 

případě pět dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla doručena poskytovateli. 

 3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže zákonný zástupce i po opětovném upozornění hrubě porušuje své povinnosti 

vyplývající ze smlouvy a vnitřních pravidel (opakovaně bez omluvy nevyzvedne dítě do konce provozní 

doby; projevy agresivity, vulgárnosti vůči pracovnici dětské skupiny nebo ostatním dětem; opakované 

jednání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek), 

b) za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení stanovené úhrady 

„školkovného“ a stravného zákonným zástupcem ani po dvou upomínkách, ve kterých je vyznačeno 

datum, do kdy musí dlužnou částku uhradit, 

c) pokud došlo ke změně poměrů dítěte, zejména zdravotního stavu (závažné infekční nebo 

duševní onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví dětí v dětské skupině a zaměstnanců), 

d) pokud dítě zákonného zástupce dlouhodobě (nepřetržitě po dobu tří měsíců) nevyužívá 

výchovné péče poskytovatele mimo hospitalizace nebo lázeňského pobytu, 

e) v případě, že zákonný zástupce odmítne přistoupit na zvýšení úhrad „školkovného“ za 

poskytovanou péči v důsledku změn obecně závazných právních předpisů, 

f) jestliže zájemce odvolá během poskytování výchovné péče souhlas se zpracováním osobních 

údajů (dle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). 

 4. Výpovědní lhůta pro poskytovatele z důvodů uvedených v odst. 3., písmene b),  c) a f) tohoto 

článku činí jeden den, u písmene a), d) a e) tohoto článku činí pět dnů a vždy počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla doručena zákonnému zástupci. 

IX. Doba Smlouvy 

 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, tj. na období jednoho školního roku, od 1. 6. 2021 do 

31.8.2022, vždy však maximálně do 6 let věku dítěte (případně do 7 let věku u dítěte s odloženou školní 

docházkou; je třeba kopie zprávy o potvrzení odkladu z pedagogicko-psychologické poradny). 

 Platnost této smlouvy zaniká nejpozději dnem předcházející dni nástupu dítěte do školního 

zařízení. 

 Zákonný zástupce nemůže práva z této smlouvy postoupit na někoho jiného. 

X. Závěrečná ujednání 

 Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že smlouvu 

neuzavřely v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. 

 Smlouva může být uzavřena pouze v případě, že má zákonný zástupce k organizaci vyrovnány 

veškeré dluhy. 

 Smlouva může být měněna po oboustranné dohodě chronologicky číslovaným písemným 

dodatkem nebo zrušena pouze písemně. 

 Smlouva i s případnými dodatky platí jako celek. 

 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

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

             Zákonný zástupce                                                                          Lubomír Lepka, starosta 

 

Ve Voděradech dne……………………………                                       Ve Voděradech dne………………………………   

 

PŘÍLOHY:       Příloha č.1  Plán výchovy a péče                                                   Příloha č.2 Vnitřní pravidla 
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Příloha č. 3 

DOCHÁZKA DO DĚTSKÉ SKUPINY VODĚRADY 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………                                                    ………………………………………………… 

              Zákonný zástupce                                                                                           vedoucí DS 

 

 

Ve Voděradech dne……………………………                                       Ve Voděradech dne………………………………   

 

 

 

 

 

 


