
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

Dále jen „Smlouva“ 
(dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 247/2014 

Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů) 

ČÁST – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

I.  SMLUVNÍ STRANY 

Zákonný zástupce 
 

…………………….………………………………………………. 
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 

Adresa bydliště:  
 

……………………..………………………………………………… 

Sídlo:  Starobrněnská 690/20, Brno – 
město, 602 00 Brno 

Datum narození:  
 

………………………………………………………………………… 
IČ: 26657341 / DIČ: CZ26657341 

Bankovní spojení: 
 

……………..………………………………………………………….. 
provozovna: Hajany 203, 664 43 

Email:  
 

…………………………………………………………………………. 

Statutární zástupce: Ing. Petr Hladký, 
předseda 

Mobil:  
 

…………………………………………………………………………… 

zapsaný v evidenci poskytovatelů služeb 
péče o děti v dětské skupině Ministerstva 

práce a sociálních věcí 
(dále jen „Rodič“) zastoupený na základě plné moci paní  

Magdalenou Panáčkovou, ředitelkou 

 (dále jen „Dětská skupina“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě v dětské skupině Dětská 
skupina - IRS IV (Hajany) 
 

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

 
 

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

(Jméno, příjmení, datum narození, bydliště dítěte) 
 
pečovatelkami dětské skupiny zpoplatněné podle bodu III. 4. Péče o dítě zahrnuje vedle zabezpečení 
základních potřeb dítěte zejména péči o jeho zdraví, hygienu, dále péči o jeho tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj. 
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2. Služba bude poskytována za úhradu na adrese Hajany 203, Hajany PSČ 664 43, v aktuální 
provozní době. Čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v časovém rozmezí: pondělí 
až pátek v době od 7:00 hodin do 13:00 hodin, přičemž konkrétní dny docházky dítěte rodič určuje 
zaznačením v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
3. Pečovatelky splňují požadavky na odborné vzdělání podle zák. 455/1991 Sb., mají praxi s 
poskytováním péče o malé a předškolní děti. 

III. ČAS A REŽIMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

1. Péče o dítě v rámci dětské skupiny bude poskytována buď v tzv. kapacitním režimu, tzn., 
jsou přesně definovány dny v týdnu a přesné rozmezí času, kdy je dítě k docházce přihlášeno a je 
pro něj rezervováno kapacitní místo, nebo v tzv. rezervačním režimu, tzn., že dítě bude docházet do 
dětské skupiny v provozní době dětské skupiny v případě volné kapacity a bude si místo rezervovat 
pomocí online systému, popř. prostřednictvím emailové komunikace s pověřeným zaměstnancem 
dětské skupiny. 
 
2. Rodič bere na vědomí, že poskytování všestranné péče o dítě v dětské skupině není 
poskytována v období státních svátků a předem ohlášených provozních prázdnin (max. 25 
pracovních dní/rok), za tyto dny nevzniká rodičům nárok na náhradu. 

IV. VÝŠE A ZPŮSOB ÚHRADY NÁKLADŮ SLUŽBY 

1. Financování dětské skupiny je zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny, 
který je poskytován MPSV. 
 
2. Rodič je povinen platit pravidelně a včas dohodnutou pravidelnou měsíční splátku 
školného, která je stanovena platným ceníkem na daný kalendářní rok, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Pravidelně vždy k 1. lednu bude vydán aktualizovaný ceník, který bude pro obě strany 
závazný. Školné je splatné vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, a to vždy bezhotovostně 
na účet č.: 0350793004/2700. Pokud dítě nastupuje v půlce měsíce, úhrada činí 50% ze stanovené 
částky a je splatná neprodleně po podepsání smlouvy. 
 
3. Výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz 
dětských skupin ze státního rozpočtu. Školné slouží jako rezervace místa pro dítě v DS. 
 
4. Jednou již uhrazené splátky školného se nevrací: 
  - i v případě nenastoupení dítěte do DS 
 - i v případě nemoci, dovolené atp. 
 - i v případě uzavření Dětské skupiny z nařízení vlády ČR, z nařízení krajské 

hygienické stanice kvůli okolnostem souvisejícím s onemocněním COVID -
19 popřípadě jiným okolnostem, nelze ho převádět na další měsíce, a ani za 
dobu tohoto uzavření nevzniká nárok na náhrady, jelikož se jedná o zásah 
tzv. vyšší moci. 

 
5. Pravidelné splátky školného ani náhrady nelze převádět do dalších měsíců, ani jinak 
zohledňovat při vyúčtování. 
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6. V případě nepravidelné docházky ve formě permanentky je platnost vstupů 90 dní od 
jejího vystavení. Za nevyužité služby se školné nevrací a v případě uplynutí lhůty vstupy propadají 
bez náhrady. 
 
7. Při výpovědi smlouvy o Poskytování služby péče o dítě běží měsíční výpovědní lhůta od 1. 
dne následujícího měsíce po doručení výpovědi poskytovateli. Školné je tedy splatné i za měsíc, kdy 
běží výpovědní lhůta. 
 
8. Úhrada školného nezahrnuje náklady na stravu dítěte. Tyto náklady hradí rodiče 
poskytovateli stravy. 

V. POVINNOSTI A PRÁVA PEČUJÍCÍCH OSOB A DĚTSKÉ SKUPINY 

1. Pečovatelky dětské skupiny jsou povinny o dítě pečovat řádně. Tato péče je přiměřená 
věku dítěte a je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory rodičů. Pečovatelka je povinna 
dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá.  
 
2. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně 
informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Pečovatelky 
mají právo být informovány o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech. 
 
3. Pečovatelky a dětská skupina jsou povinny dodržovat vnitřní pravidla dětské skupiny. 
 
4. Dětská skupina má povinnost údaje a dokumenty ke konkrétnímu dítěti obsažené v 
evidenci dětí uchovávat po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o toto konkrétní dítě 
(dle § 11 odst. 6 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů). S doklady bude nakládáno dle pravidel pro ochranu osobních údajů. 

VI. POVINNOSTI A PRÁVA RODIČE 

1. Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte do dětské skupiny poskytnout informace nutné k 
jeho řádné evidenci. 
 
2. Rodič podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínku vazby na trh práce (dle § 
11 odst. 1 písm. i zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů). 
 
3. Rodiče jsou povinni přihlašovat a omlouvat nepřítomnost dítěte v dětské skupině formou 
sms pečovatelkám do dětské skupiny. 
 
4. Při akutním projevu onemocnění dítěte rodiče bezodkladně vyzvednou infekční dítě v 
dětské skupině (zelená, tekoucí rýma, kašel, průjem, zvýšená teplota apod.) 
 
5. Rodiče jsou povinni dodržovat vnitřní pravidla dětské skupiny, která jsou k dispozici na 
nástěnce nebo na webu a jsou nedílnou součástí smlouvy.  
 
6. Rodič je povinen bezodkladně informovat Dětskou skupinu o následujících skutečnostech, 
nebo změnách v těchto skutečnostech: 
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 - jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a adresu místa pobytu dítěte, 
 - jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z 

rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte, 
 - jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě 

pověření rodiče může pro dítě docházet, 
 - údaj o zdravotní pojišťovně dítěte, 
 - telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče na osobu uvedenou v předchozích 

odrážkách 
 - údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které 

by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě; rodič je povinen informovat 
dětskou skupinu o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených 
se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o 
dítě, například alergie, diety, případné léky, které dítě užívá. Za neohlášené 
skutečnosti nenese dětská skupina odpovědnost, s čímž je rodič obeznámen 
podpisem této smlouvy, 

 - údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je 
proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci, 

 - změny týkající se vazby na trh práce u rodičů dítěte a to nejpozději do 10 dnů ode 
dne vzniku změny – tj. změna zaměstnavatele (dle § 11 odst. 3 zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů). 

 
7. Rodič podpisem této smlouvy prohlašuje, že si je vědom státní finanční podpory k péči o 
jeho dítě v dětské skupině a z toho vyplívajících omezení a to zejména podmínky, že on, ani druhý 
rodič neuzavřeli smlouvu na obsazení kapacitního místa v jiné dětské skupině ve stejný čas. 

VII. PODMÍNKY PÉČE O DÍTĚ 

 
1. Pečovatelky budou poskytovat péči dle aktuálního plánu péče a výchovy. Od okamžiku 
předání dítěte pečovatelkám přebírají tyto plnou zodpovědnost za dítě. Nástup a předávání dětí do 
dětské skupiny probíhá v souladu s Vnitřními pravidly. 
 
2. Stravování dítěte probíhá v souladu s Vnitřními pravidly dětské skupiny. Strany se dohodly, 
že strava bude poskytována smluvním dodavatelem. Pitný režim je zajištěn v dětské skupině. 
 
3. V případě absence dítěte (nemoc, omluvenka apod.) plyne příspěvek dětské skupině na 
příslušné kapacitní místo z obsazenosti tímto nepřítomným dítětem, tj. dítě je nadále vedeno 
v dětské skupině a jeho místo je nabídnuto náhradníkům. Rodič souhlasí, že po dobu dlouhodobé 
nepřítomnosti dítěte může být příslušné kapacitní místo dítěte dočasně obsazeno jiným dítětem.  
 
4. Svým podpisem souhlasím s fotografováním mého dítěte a se zveřejněním fotografií za 
účelem propagace dětské skupiny. Dále pak souhlasím s umístěním fotografií do uzavřené skupiny 
na Rajče a k propagačním účelům na facebook. 

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY 
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1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která je blíže definována v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
2. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně 
minimálně 1 měsíc dopředu a doručena druhé straně. Ukončení smlouvy je platné od prvního dne 
následujícího měsíce po předání výpovědi. 
 
3. Rodiče dítěte jsou oprávněni vypovědět smlouvu bez udání důvodu. 
 
4. Dětská skupina je oprávněna vypovědět smlouvu: 
  - při prodlení se splátkou školného delší než 14 dní, 

 - v případě vážné nepřizpůsobivosti dítěte či jeho nezralosti pro 
nerodičovskou péči 

  - v případě nedodržování vnitřních pravidel rodiči nebo dítětem 
  - pokud není v jejich silách uspokojit potřeby a nároky rodiče 
  - v případě ukončení provozu DS 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku. 
 
3.  Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a lze jí měnit pouze 
písemnými dodatky. 
 
4. Přílohou této smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou přehled 
docházky dítěte, ceník služeb, vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, který je k dispozici i na 
nástěnce v dětské skupině a na webu dětské skupiny. 
 
 
Přílohy smlouvy: 
- Příloha č. 1 – Přehled docházky dítěte 
- Příloha č. 2 – Ceník služeb 
- Příloha č. 3 – Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče 
 

Rodič Dětská skupina 

V ……………………… dne  …………… V ……………………… dne  …………… 

……………………………………………. …………………………………………… 
 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 
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PŘÍLOHA Č.1 - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

Přehled docházky dítěte 
Konkrétní dny docházky dítěte rodič určuje zaznačením v této příloze č. 1 Smlouvy o poskytování 
služby péče o děti v dětské skupině. Podpisem této přílohy se dítě přihlašuje do dětské skupiny 
v režimu kapacitním. 
 

Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………… 

Docházka od dne nástupu: 

Smlouva je platná a uzavřena na 
období od: 

                               
do: 

 

Zakroužkujte prosím dny, ve které bude Vaše dítě docházet: 

Pondělí 

7:00-13:00 

Úterý 

7:00-13:00 

Středa 

7:00-13:00 

Čtvrtek 

7:00-13:00 

Pátek 

7:00-13:00 

Počet dní docházky v týdnu: 

Rodič Dětská skupina 

V ……………………… dne  …………… V ……………………… dne  …………… 
 
 
……………………………………………. ……………………………………………. 
 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 
 Magdalena Panáčková, ředitelka v.z. 

 

Dodatek ke smlouvě - Změna č.1: 

Smlouva je platná a uzavřena na 
období od: 

                               
do: 

 

Zakroužkujte prosím dny, ve které bude Vaše dítě docházet: 

Pondělí 

7:00-13:00 

Úterý 

7:00-13:00 

Středa 

7:00-13:00 

Čtvrtek 

7:00-13:00 

Pátek 

7:00-13:00 

Počet dní docházky v týdnu: 

V ……………………… dne  …………… V ……………………… dne  …………… 
 
……………………………………………. ……………………………………………. 
 Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 
Rodič Magdalena Panáčková, ředitelka v.z. 

PŘÍLOHA Č.2 - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
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Ceník služeb 
 

CENÍK PRO DĚTSKOU SKUPINU HAJANY 

- platný od 1. 7. 2022 
Veškeré ceny školného jsou uvedeny bez stravy.  

Školné slouží jako rezervace místa pro dítě v DS. Jednou již uhrazené splátky školného se 
nevrací: 

● i v případě nenastoupení dítěte do DS 

● i v případě nemoci, dovolené atp. 

Pravidelné splátky školného ani náhrady nelze převádět do dalších měsíců, ani jinak 
zohledňovat při vyúčtování. 

1. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA:  
- garance rezervovaného místa po celý školní rok 
- pravidelná platba vždy do 15. dni předchozího měsíce (zářijové školné splatné do 

15.6.!) 
 

  

Dětská skupinu pro děti  
od 1 roku věku do dne 31. 
srpna po dosažení 3 let věku.  
7:00 – 13:00 

Dětská skupinu pro děti  
narozené ode dne 1. září 
po dosažení 3 let věku. 
7:00 – 13:00 

5 dnů v týdnu 4000 Kč/měsíc 7100 Kč/měsíc 
4 dny v týdnu 3900 Kč/měsíc ------------------ 
3 dny v týdnu 3800 Kč/měsíc ------------------ 
2 dny v týdnu 3600 Kč/měsíc ------------------ 

 

2. PŘÍLEŽITOSTNÁ DOCHÁZKA  
- Bez garance volného místa v průběhu týdne 
- Platba formou předplacené permanentky během roku 
- Platnost permanentky je vždy 3 měsíce od zakoupení 
- Rezervace míst možná max na 30 dní dopředu 

 

     10 jednorázových vstupů – MLADŠÍ DĚTI 3               3.800,- Kč 
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PŘÍLOHA Č.3 - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče 
 


