
Smlouva o poskytování služby o dítě v dětské skupině Malý svět

uzavřená dle § 13 zákona č. 329/2021 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů 

Mezi smluvními stranami:

Malý-velký dětský svět, z.s., Hlavní 181, Chýně, 253 03

IČ 09500081

Zastoupen: Bc. Dana Hejtmanová

(dále jen „poskytovatel“)

a:

Jméno a příjmení: .......................................datum narození........................Bydliště:................. 

Jméno a příjmení: .......................................datum narození........................Bydliště:.................  

(dále jen „rodiče“)

I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je pravidelná péče o dítě v Dětské skupině Malý svět za účelem zapojení 

rodičů do pracovního procesu.

jméno a příjmení dítěte: .....................................

datum narození: .............................

bydliště: ..........................................

2) Péče o dítě zahrnuje zabezpečení základních potřeb dítěte, péči o jeho zdraví, hygienu, stravu 

včetně pitného režimu, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. 

Péče je poskytovaná v pracovní dny na adrese Hlavní 181, Chýně 25303

 Provozní hodiny jsou stanoveny od 7:30 hodin do  17:00 hodin
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3) Dobu trvání poskytování péče smluvní strany dohodly 

 od ……………………...2022 do ......…….................2023

4) Docházka dítěte je stanovena:

(vypište, ve kterých dnech dítě bude navštěvovat DS

7:30-12:30 / 7:30- 17:00)

Den v týdnu Od (hodin) Do (hodin)

Pondělí 

Úterý 

Středa

Čtvrtek 

Pátek 

 

V případě absence dítěte jeho kapacitní místo může být obsazeno jiným dítětem.

II. Úhrada nákladů na službu

Péče o dítě v dětské skupině Malý svět je poskytována s částečnou úhradou nákladů, financování 

této služby zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny. 

Výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských 

skupin ze státního rozpočtu.

Náklady na službu poskytování péče o dítě se řídí aktuálním ceníkem, který je nedílnou součástí 
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této smlouvy. 

Rodiče jsou povinni hradit uvedenou cenu vždy k 20. dni předcházejícího měsíce.

Platba je pro rodiče závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

V případě nepřítomnosti dítěte z osobních důvodů, z důvodu nemoci dítěte, při přerušení 

poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci 

rodiče hradí měsíční úhradu nákladů na službu v plné výši. 

Aktuální ceník je dále k dispozici ve vstupních prostorech dětské skupiny a

na webových stránkách. V případě změny ceníku a tedy platby za Službu péče o dítě rodiče budou 

vyrozuměni minimálně 21 dní před účinností změny.

III. Stravování a pitný režim

 
1) Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu v souladu s právními předpisy, hygienickými normami. 

Je zohledněna délka pobytu dítěte v zařízení a věk dítěte s důrazem na dodržování zásad zdravé 

výživy. 

2) Stravu do dětské skupiny dodává smluvní patner.

3) Stravování spočívá v zajištění pitného režimu, poskytnutí dopolední svačiny, oběda 

a odpolední svačiny v návaznosti na délku pobytu, věk dítěte a klimatické podmínky.

4) Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že v evidenčním listě písemně uvedli, zda dítě

trpí onemocněním nebo alergií na jakoukoliv běžnou součást stravy. V případě zjištění nových 

zdravotních potíží, alergií jsou rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně poskytovatele 

informovat a zapsat ji do evidenčního listu.

5) V případě nepřítomnosti dítěte rodiče toto oznámí poskytovateli služby vždy nejpozději 

předchozí den do13 hodin (aplikace twigsee, telefonicky, osobně). V případě, že rodič dítě 

neomluví, platí cenu stravy v plné výši i za dny nepřítomnosti.

 Rodič má povinnost oznámit návrat dítěte k docházce nejdéle den před plánovaným příchodem 

do13 hod.  V případě, že rodič návrat k docházce nenahlásí, nemusí být dítě z kapacitních důvodů 

v daný den přijato.

 6) Náklady na stravu se řídí aktuálním ceníkem, V den podpisu smlouvy je stravné stanoveno na  
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120,- Kč/celodenní docházku a 100,- Kč za půldenní docházku . Se změnou výše úhrady budou 

rodiče seznámeni minimálně 30 dnů před účinností změny. 

IV. Podmínky péče o dítě 
 
1) Smluvní strany jsou povinny dodržovat provozní řád (vnitřní pravidla), která jsou 

v příloze této Smlouvy a jsou nedílnou součástí Smlouvy péče o dítě. 

2) Péči o dítě v zařízení je pověřena pečující osoba, s níž má poskytovatel uzavřen pracovněprávní 

vztah. Pečující osoba je zletilá, kvalifikovaná, bezúhonná, zdravotně způsobilá.

3) Prostory sloužící k péči o dítě odpovídají hygienickým normám a další podmínkám dle platné 

legislativy. 

4) Poskytovatel má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti 

s poskytováním služby péče o děti v dětské skupině.

5) Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte a dále dle požadavku poskytovatele opakovaně doložit 

informace a potvrzení nutné k jeho řádné evidenci, včetně :

a) potvrzení o zdravotním stavu dítěte včetně potvrzení o očkování vystavené pediatrem. 

Rodiče podpisem smlouvy potvrzují, že jsou si vědomi povinnosti oznamovat a dokládat změny ve 

zdravotní způsobilosti dítěte do 10 dnů ode dne vzniku změny.

b) potvrzení rodiče o vazbě na trhu práce(v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z 

domácností, kde dítě pobývá).

Rodiče podpisem smlouvy potvrzují, že jsou si vědomi povinnosti oznamovat a dokládat změny 

týkající se vazby na trh práce do 10 dnů ode dne vzniku změny.

6) Rodič přivádí dítě do Dětské skupiny bez příznaků onemocnění, ve stanovené dny a čas . 

Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte má pečující osoba právo dítě, které dle jejího posouzení 

takové příznaky vykazuje, v daný den nepřijmout.

7) V případě výskytu příznaků onemocnění v průběhu pobytu v dětské skupině 

se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat rodiče dítěte na kontakty uvedené v evidenčním 

listu dítěte a předat dítě rodiči nebo rodičem pověřené osobě. Rodiče mají povinnost uvést aktuální 

a dostupné kontaktní údaje a zajistit v co nejkratším čase převzetí dítěte rodičem nebo pověřenou 
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osobou. Rodiče souhlasí s tím, že pověřené osobě budou sděleny informace o zdravotním stavu 

dítěte.

8) V případě závažné zdravotní komplikace rodiče souhlasí s poskytnutím potřebné první pomoci 

ze strany poskytovatele, kontaktování rychlé záchranné služby s předáním údajů o zdravotním stavu

dítěte zdravotníkům.

9) Předávání dětí probíhá v souladu s Provozním řádem.

Při příchodu okamžikem předání dítěte pečujícím osobám, přebírá plnou zodpovědnost za dítě 

poskytovatel. Při odchodu okamžikem předání dítěte rodičům nebo pověřeným osobám přebírají 

tito plnou zodpovědnost za dítě.

V. Ukončení smlouvy 

1) Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. 

Výpověď musí být učiněna písemně a prokazatelně doručena druhé straně.

2) Výpovědní lhůta 1 měsíc běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce 

po převzetí výpovědi druhou stranou. 

3) Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu:

a) rodič v přihlášce, evidenčním listě a dalších požadovaných dokumentech uvede nepravdivé 

informace

b) rodič nedoloží potvrzení dle článku IV, odstavec 5 a) a odstavec 5 b)

c) při vážné nepřizpůsobivosti dítěte či jeho nezralosti pro péči o dítě v dětské skupině

na základě rozhodnutí poskytovatele

d) rodiče neuhradí náklady na péči nebo stravu v termínu splatnosti faktury 

e) rodiče nerespektují a porušují provozní řád zařízení

4) Rodiče dítěte jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. 
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VI. Závěrečná ustanovení 

1) Za oba rodiče je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy vystupovat každý rodič 

samostatně. 

5) Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této 

smlouvě, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to po dobu nezbytnou 

k zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě.

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 dítě. 

7) 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 předpisů

informováni o zpracování osobních údajů. 

8) Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, 

zvukové či audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace a informování o službě péče

o děti a tyto záznamy zveřejňoval na webových stránkách, sociálních sítích. 

Provozovatel se zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte. 

9) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemným dodatkem.

10) 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. 

11) S ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního 

rozpočtu., rodiče potvrzují, že jsou si této podpory vědomi a ani jeden z rodičů neuzavřel a po celou

dobu trvání tohoto smluvního vztahu neuzavře smlouvu na obsazení kapacitního místa v jiné dětské 

skupině, či jiném předškolním zařízení ve stejný čas (článek I, odstavec 3 a 4 Smlouvy). 

12) Vnitřní pravidla jsou nedílnou součástí této smlouvy (příloha), jsou závazná pro obě strany. 

Přílohou této smlouvy  je i Plán výchovy a péče. Svým podpisem rodiče potvrzují, že tyto přílohy 

převzali a seznámili se s nimi a zavazují se dodržovat vnitřní pravidla zařízení. 
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13) 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.

14) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

15) Přílohy: Provozní řád, cenník

16) Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s Plánem výchovy a péče  Dětské 

skupiny Malý svět, který je k nahlédnutí na webových stránkách a na nástěnce v prostorách Dětské 

skupiny.

 

V .............................................dne ..........................

……………………………… …………………………….

Poskytovatel               Rodič
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Poučení:

Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány 
osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby provozovatele ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných 
podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách.

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy (tedy po 
dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů. 

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu 
aktivity projektu a monitorování skutečností. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve 
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se 
na správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. 
Toto se netýká práva na opravu chybných údajů. 

Informace o osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České
republiky. Osobní údaje osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v 
uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím 
odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.

Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u 
zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy 
takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými 
v trestním řízení.

Dále souhlasím, aby moje dítě bylo v rámci činností a akcí organizace fotografováno, fotografie a 
případně videozáznamy byly použity při prezentaci a propagaci (na internetu, v tisku apod.) výše 
uvedené organizace.

V……………............................… dne ……………..

Podpis rodičů/zákonných zástupců:
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