
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:

Nebuď sama, z. s.

adresa: Odbojářů 324, Rajhrad, 664 61

IČO: 033 12 658

bankovní účet: 107-9162680257/0100

telefon: +420 604 911 880

e-mail: nebudsama@nesa.cz

web: https://panacci.eu/

zastoupený Mgr. Magdalénou Panáčkovou, předsedkyní spolku

(dále jen „poskytovatel“)

a

Rodiče:

matka: _________________________________________, RČ ________________________,

bydliště: _________________________________________, PSČ ________________________,

telefon: _________________________, e-mail: _____________________________________,

otec: _________________________________________, RČ ________________________,

bydliště: _________________________________________, PSČ ________________________,

telefon: _________________________, e-mail: _____________________________________

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

jakožto zákonní zástupci dítěte:____________________________, RČ ________________________,

místo narození: _________________, bydliště: ___________________________________________,

PSČ _____________________, zdravotní pojišťovna: _____________________________________

(dále jen „dítě“).
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1. Základní ustanovení

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

jen „služba“).

1.2. Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na úhradě nákladů za

poskytované  služby,  případně  dalších  nákladů  spojených  s  volnočasovými  aktivitami  dětské

skupiny, a to dle níže domluvených podmínek.

2. Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, trvání smlouvy

2.1. Péče o dítě bude poskytována v dětské skupině:

o Panáčci na adrese Odbojářů 324, Rajhrad, 664 61

o Panáčci 1 na adrese Čsl. Armády 122, Holasice, 664 61

o Panáčci 4 na adrese Městečko 9, Rajhrad, 664 61

o Panáčci 2 na adrese Lidická 77, Brno, 602 00

o Panáčci 5 na adrese Tuřanské náměstí 939/6, Brno, 62000

o Panáčci 6 na adrese Brněnská 28/26, Šlapanice, 664 51

2.2. Péče v dětské skupině je poskytována od pondělí  do čtvrtka v  čase od  7:00 do 16:30 (pobočky

Městečko 9, Odbojářů 324, Čsl. Armády 122, Tuřanské náměstí 939/6 a Brněnská 28/26); 7:30 -

16:30 (na pobočce Lidická 77), v pátek od 7:00 do 16:00 (pobočky Městečko 9, Odbojářů 324, Čsl.

Armády  122  a  Tuřanské  náměstí  939/6);  7:30  -  16:00  (na  pobočce  Lidická  77),  nebo  podle

individuální domluvy dle potřeb rodičů a možností poskytovatele. 

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu od _______________ do _______________ .

2.4. Právní  vztahy  ze  smlouvy  zaniknou  uplynutím  doby,  na  kterou  byla  smlouva  sjednána.  Před

skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, jestliže

a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny,

b) rodič opakovaně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy,

c) je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, soustavně narušuje režim, dopouští se

fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní pravidla poskytovatele,

d) jsou shledány jiné závažné důvody.

Výpovědní  doba ze strany provozovatele činí  14 dnů od doručení  písemné výpovědi na adresu

alespoň jednoho rodiče dle této smlouvy. Uplynutím výpovědní doby právní vztahy z této smlouvy

zaniknou. 

Výpověď ze  strany  rodiče  je  možná  kdykoliv,  smlouva se  vypovídá písemně.  Rodič  je  povinen

podepsat  všechny dokumenty  spojené s  ukončením smlouvy.  Již  uhrazená platba za  služby se

nevrací.

2.5. Dětská skupina neposkytuje péči o děti v období vánočních prázdnin a tři poslední pracovní dny

před začátkem nového školního roku.  Další  důvody,  které  mohou vést  k  omezení  služeb,  jsou

provozní, technické či obdobné důvody, které jsou poskytovatelem nepředvídatelné. Při omezení

provozu se měsíčně stanovená úhrada za péči nekrátí.

3. Stravování a pitný režim

3.1. Strava (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka) je zajišťována prostřednictvím smluvního

partnera poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje dítěti vydávat rodičem objednanou stravu. Rodič

zodpovídá za objednání stravy u smluvního partnera.

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

3.3. Zajišťování stravy rodičem musí být odsouhlaseno poskytovatelem. V případě, že rodič nebude

odebírat stravu od poskytovatele, je povinen zajistit včasné a čerstvé dodání stravy poskytovateli

ve  vhodných  nádobách  označených  jménem  dítěte  a  druhem  jídla  (např.  polévka,  svačinka  1

apod.).
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3.4. 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

platnými předpisy.

3.5. Vyúčtování  stravy  probíhá mezi  rodičem a  smluvním partnerem.  Odhlašování  stravy  nahlašuje

rodič smluvnímu partnerovi. 

3.6. V případě, že dítě trpí onemocněním či alergií, nebo se u dítěte vyskytne onemocnění či alergie,

pro které nebude vhodné dítěti podávat určité potraviny a nápoje,  jsou rodiče povinni  o této

skutečnosti bezodkladně písemně informovat poskytovatele.

3.7. V případě  neočekávaných  okolností  si  poskytovatel  vyhrazuje,  v souladu  se  všemi  platnými

nařízeními,  připravit  svačinky  sám  a  oběd  dodat  od  jiného  poskytovatele.  V tomto  případě

nedochází u stravy k tepelné úpravě. 

4. Úhrada nákladů za poskytované služby

4.1. Příjemce se zavazuje hradit úplatu za službu péče o dítě ve výši _______________ Kč měsíčně.

4.2. Úhrada je splatná vždy k     poslednímu dni předchozího měsíce,   a to na bankovní účet poskytovatele.

Variabilní symbol bude poskytovatelem přidělen při nástupu. 

4.3. Úhrada neobsahuje  platbu za  stravování  (dále jen „stravné“).  Stravné rodič  hradí  u  smluvního

dodavatele stravy.

4.4. Rodič je povinen telefonicky nebo formou SMS nahlásit poskytovateli nepřítomnost dítěte do 9:00

hodin dne předcházejícímu předpokládanému předání dítěte do péče v dětské skupině. 

4.5. 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.  

4.6. V případě omezení služby mimo stanovené dny ve smlouvě nezaviněné poskytovatelem, platí rodič

plnou úplatu.

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 rodiče

dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Rodiče mohou děti vodit

pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce.

5.4. Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě mohou děti vyzvedávat i

odpovědné osoby uvedeny  v evidenčním listu  dítěte,  popřípadě osoby,  které  jsou dopsány  na

zvláštní papír a stvrzeny podpisem rodiče. Rodič je povinen vyzvedávat dítě včas.

5.5. Další  podmínky  péče  o  dítě  jsou  stanoveny  ve  Vnitřních  pravidlech  a  Plánu  výchovy  a  péče

poskytovatele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. 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.

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

rodič samostatně.

6.3. Rodiče dítěte souhlasí s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a

o  změně některých  zákonů bude poskytovatel  shromažďovat,  zpracovávat  a  uchovávat  osobní
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údaje  dítěte,  které  pak  smí  účelně využít  při  jednání  s  pojišťovnou,  hygienou a  policií  ČR,  při

ubytování  na  relaxačních  pobytech  (kurzy,  výlety  apod.).  Osobními  údaji  rozumíme  jména  a

příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a rodné číslo, telefonní čísla a e-mailové adresy.

Zjistí-li nebo domnívá-li se rodič, že poskytovatel nakládá s osobními údaji jeho dítěte v rozporu s

ochranou osobních údajů dětí, může žádat od poskytovatele vysvětlení a žádat nápravu.

6.4. 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 předpisů

informováni o zpracování osobních údajů.

6.5. 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.  Stejně  tak  díla  (literární,  výtvarná,  projektová  a  jiná)  jsou  tzv.  „školním  dílem“ a

vztahuje se na ně § 60 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským  a  o  změně  některých  zákonů  (autorský  zákon).  Poskytovatel  má  tedy  právo  díla

vystavovat,  případně dále  zpracovávat.  Při  tom se  provozovatel  zavazuje  nakládat  se  záznamy

šetrně.

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

6.7. 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.

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

stran obdrží 1 vyhotovení.

6.9. Přílohou této smlouvy jsou Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče. Svým podpisem rodiče potvrzují,

že se s těmito přílohami seznámili.

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.

6.11. Tato smlouva ruší platnost předchozí smlouvy.

V __________________________________ dne _____________

______________________                                          ___________________________________

rodiče Mgr. Magdaléna Panáčková, 

předseda spolku Nebuď sama, z. s.
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