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Smlouva o poskytnutí péče o dítě 
 
 

Název společnosti: Svobodná Kopřiva, z.s.  
identifikační číslo: 05547261 
Sídlo společnosti: Purkyňova 2025/8, Teplice 415 01 
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Josef Kopřiva 
 
dále jen „Dětská skupina“ 
 
a 
 
pan/paní:  
 
trvalé bydliště: 
 
 
 
 
 
datum narození: 
 
 
dále jen „Rodič“ 
 

uzavřeli tuto smlouvu o poskytnutí péče o dítě (dále jen ,,Smlouva”) 
 

 
I. Prohlášení smluvních stran 

 
1) Rodič prohlašuje, že je zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato k docházce do Dětské 

skupiny: 
 

a. Jméno a příjmení: 
 
 

b. Datum narození: 
 
 

c. Trvalé bydliště: 
 

 
2) Dětská skupina prohlašuje, že je platně zřízenou právnickou osobou s oprávněním 

poskytovat péči o děti předškolního věku. 
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II. Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je poskytování mimoškolního vzdělávání v předškolním zařízení 
Dětské skupiny výše uvedenému dítěti. 

 

III. Otevírací doba a adresa 
1) Dětská skupina zajišťuje péči pro děti v době od pondělí do pátku od 7.00 – 17.00 hodin v 

objektu na adrese Krušnohorská 39, Chlumec 403 39. 

2) Dětská skupina nezajišťuje péči o děti ve dnech českých státních svátků. 

3) Dětská skupina nezajišťuje péči v době vánočních prázdnin. 

4) Dětská skupina si vyhrazuje právo jednostranně změnit otevírací dobu. 

 

IV. Zodpovědnost a přebírání a odevzdávání dětí 
1) Během poskytování mimoškolního vzdělávání v předškolním zařízení zodpovídá za dítě         

kvalifikovaný personál Dětské skupiny. 

2) Personál Dětské skupiny přebírá a odevzdává dítě pouze zákonnému zástupci.  

3) Bude-li vyzvedávat dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba tuto skutečnost písemně             
sdělit personálu Dětské skupiny s udáním jména a čísla občanského průkazu pověřené            
osoby. Personál Dětské skupiny má právo ověřit totožnost pověřené osoby, případně           
odmítnout vydání dítěte. 

 
V. Odměna 

1) Rodič se zavazuje platit Dětské skupině měsíční odměnu (dále „školné“) za poskytování             
mimoškolního celodenního vzdělávání při docházce dítěte v rozsahu 3 až 5 dnů/ týden             
v předškolním zařízení ve výši 2.000 Kč na měsíc, při volbě docházky dítěte v rozsahu 1-2              
dny/týden 1.300 Kč na měsíc. 

2) Měsíční školné není v nepřítomnosti dítěte vratné. 

3) Ve Školném není zahrnuto Stravné, které je volitelné a činí 65 Kč za 1 den. 
4) Školné se platí za každý kalendářní měsíc  dopředu do 20. dne v měsíci.  

5) Stravné se platí za každý kalendářní měsíc zpětně do 20. dne v měsíci na základě              
vyúčtování, které předá Rodiči personál Dětské skupiny. V případě absence dítěte nebude            
objednané Stravné účtováno v případě, je-li včas a řádně rodičem odhlášeno nejpozději do            
17:00 předchozího dne.  

6) Školné a Stravné se hradí na účet Dětské skupiny: 9770734001/5500. 
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7) Dětská skupina si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit nebo snížit výši Školného a 
Stravného.  

 

VI. Práva a povinnosti Dětské skupiny 
1) Práva Dětské skupiny 

a. Dětská skupina je oprávněna neposkytnout dohodnutou péči, pokud bude dítě          
vykazovat známky akutního onemocnění, či onemocnění přenosného. 

 

2) Povinnosti Dětské skupiny 

a. Zajistit pravidelnou péči o dítě pod vedením kvalifikovaného personálu Dětské          
skupiny.  

b. Zajistit optimální podmínky pro výchovu dětí. 

c. Vytvářet podmínky dobrého personálního obsazení, prostorového zajištění,       
hygienických podmínek. 

d. Individuálním přístupem a pomocí přispívat k všestrannému rozvoji dítěte. 

e. Sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o           
dítě v dětské skupině dle zákona O Dětských skupinách č.247/2014 Sb. 

f. Zajistit pitný režim dětí a volitelné stravování dětí, pokud o něj rodič projeví zájem. 

 

VII. Práva a povinnosti Rodiče 
1) Práva Rodiče 

a. Požádat o informace o svém dítěti 

2) Povinnosti Rodiče 

a. Přivádět a odvádět děti do a z Dětské skupiny v čase otevírací doby a dle rozvrhu                
denních aktivit dětí. Pokud nebude dítě odvedeno z Dětské skupiny do konce otevírací             
doby, bude Rodiči účtovaná částka 150,- Kč za každou započatou hodinu. 

b. Uhradit nejpozději do dne nástupu dítěte do dětské skupiny, vratný rezervační poplatek            
ve výši 2 000,- Kč, který bude účtován na základě písemného ukončení docházky             
dítěte. Po úhradě rezervačního poplatku se poskytovatel zavazuje, že bude garantovat           
místo v dětské skupině do dne nástupu dítěte do této skupiny. V případě, že dítě              
k dohodnutému datu zahájení docházky do dětské skupiny nenastoupí, rezervační         
poplatek propadá. 

c. Poskytnout Dětské skupině evidenční údaje o dítěti dle Evidenčního listu. 

d. Na vyžádání Dětské skupiny podepsat evidenci docházky dítěte za předchozí měsíce. 
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e. Do jednoho měsíce od nástupu dítěte do Dětské skupiny předat Dětské skupině            
Potvrzení o pracovněprávním vztahu nebo Potvrzení o účasti na důchodovém pojištění           
nebo Potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce. 

f. Respektovat oprávněné zájmy Dětské skupiny; při návštěvě Dětské skupiny svým          
jednáním přispívat k pozitivní atmosféře v Dětské skupině. 

g. Na požádání personálu Dětské skupiny se dostavit do Dětské skupiny. 

h. Hradit Školné a Stravné za dohodnutých podmínek.  

i. Oznámit změnu trvalého bydliště, změnu zdravotní pojišťovny dítěte a jiné úřední           
změny, stejně jako změnu zdravotního stavu dítěte. 

j. Zajistit vlastní stravu pro dítě, pokud nevyužije možnosti zajistit stravování dítěte ze            
strany Dětské skupiny. V případě vlastní stravy je odpovědnost za zdravotní          
nezávadnost této stravy plně na straně Rodiče. 

k. Rodiče jsou povinni předávat do Dětské skupiny pouze děti, které nebudou vykazovat            
známky akutního onemocnění, či onemocnění přenosného (zařízení je oprávněno         
neposkytnout dohodnutou péči, pokud bude dítě vykazovat známky těchto         
onemocnění). 

l. Oznamovat nepřítomnost dítěte personálu Dětské skupiny alespoň 24 hodiny předem,          
pokud je mu nepřítomnost dítěte známa.  

m. Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny v Provozním řádu a v Plánu výchovy a               
péče. Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili s Provozním řádem a            
s Plánem výchovy a péče. Prohlašují, že s těmito dokumenty souhlasí, respektují je a            
zavazují se tato vnitřní pravidla dodržovat. 

 
VIII. Trvání a ukončení smlouvy 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2) Smlouva zaniká: 

a. Na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu. 

b. Na základě výpovědi ze strany Dětské skupiny, jestliže Rodič neuhradí Školné do 2             
týdnů od data splatnosti nebo jinak hrubě porušuje svým chování ustanovení této            
smlouvy. 

c. Na základě výpovědi ze strany Dětské skupiny, pokud Dětská skupina ukončí           
činnost poskytování péče o děti. 

d. K libovolnému datu na základě písemné dohody obou stran. 

3) V případě ukončení smlouvy dle bodu a) činí výpovědní lhůta 60 dnů od prvního dne              
následujícího měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní strany. Toto ustanovení se           
nepoužije, pokud Rodič ukončí smlouvu k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu měsíci,          
od kterého Dětská skupina jednostranně zvýšila Školné. 
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4) Rodič je povinen uhradit veškeré splatné závazky vůči Dětské skupině do data ukončení 
této Smlouvy. 

 
IX. Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2) Všechny změny této smlouvy vyžadují písemnou formu. Ústní ujednání neexistují. 

3) Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 

4) Shodnou vůlí s touto smlouvou potvrzují zúčastněné strany svými podpisy. 

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

Dětská skupina Zákonný zástupce 

Sídlo: 
Krušnohorská 39 
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