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Smlouva o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině 
Holubníček 

(dále jen „Smlouva”) 

 

Uzavřená podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině (dále jen „Zákon“), mezi stranami: 

 

Poskytovatel: 

Pacičky z. s. 
Se sídlem Chrudimská 69, 538 07 Seč 
IČO: 076 69 216 
Zastoupená: Mgr. Veronikou Holubovou, DiS. 

(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Příjemce: 
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Adresa trvalého pobytu 

(dále jen „Zákonný zástupce”) 

Smlouva se uzavírá pro dítě: 

Jméno a příjmení 
Datum narození 
Adresa trvalého pobytu 

 

 

1. 
Základní ustanovení 

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude služby poskytovat v souladu s platnými právními 
normami, vnitřními pravidly a touto smlouvou. 

2. Zákonný zástupce se zavazuje dodržovat vnitřní pravidla Dětské skupiny Holubníček, 
tj. Provozní řád a s Plán výchovy a péče. (viz přílohy této smlouvy). Dále se zavazuje 
včas a řádně hradit náklady spojené s péčí o dítě v dětské skupině. 

 
 

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

1. Místem poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je: Dětská skupina 
Holubníček, Tyršova 265/48, 286 01 Čáslav.  

2. Péče v dětské skupině je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin. 
V případě, že zákonný zástupce v určitý den nepožaduje poskytnutí služby, je to 
povinen oznámit poskytovateli minimálně jeden den předem. 
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3. 

Výše úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení 

1. Výše platby za docházku činí 4.000 Kč za měsíc při celotýdenní docházce (3.000 Kč 
při půldenní celotýdenní docházce), 3.500 Kč za měsíc při docházce 4 dny v týdnu 
(2.600 Kč při půldenní docházce), 3.000 Kč za měsíc při docházce 3 dny v týdnu (2.250 
Kč při půldenní docházce), 2.000 Kč za měsíc při docházce 2 dny v týdnu (1.500 Kč 
při půldenní docházce) a 1.300 Kč za měsíc při docházce 1 den v týdnu (1.000 Kč při 
půldenní docházce). Platba za docházku se hradí předem za následující měsíc nejdéle 
do posledního dne předcházejícího měsíce. Rodičům je vystaven daňový doklad. 
V případě, že dítě kvůli nemoci navštěvuje dětskou skupinu 3 pracovní dny v měsíci a 
méně, poměrná část platby za docházku se vrací. Rodiče předloží současně lékařské 
potvrzení. 

2. Aktuální výše stravného činí 40 Kč včetně DPH za oběd a 20 Kč za svačinu. Platba za 
stravu se hradí zpětně za předchozí měsíc vždy podle skutečně odebraného množství 
jídel. Odhlášení oběda je zákonný zástupce povinen oznámit poskytovateli nejdéle do 
7:00 hodin daného dne. V případě změny cen dodavatele může být výše stravného 
upravena i v průběhu školního roku. Ke změně výše stravného může dojít i v důsledku 
změny dodavatele. 

3. Uhrazení nákladů zajistí příjemce na bankovní účet poskytovatele, č.ú. 115-
8507720257/0100, do textu pro příjemce uvede celé jméno dítěte a  variabilní symbol 
uvedený na faktuře poskytovatele. 

 
 

4. 
Podmínky stravování dítěte 

1. Dětem je poskytováno celodenní stravování. Oběd je zajištěn smluvním dodavatelem 
a svačinky jsou zajištěny poskytovatelem. V případě zájmu mohou rodiče donést 
dětem vlastní stravu, kdy poskytovatel zajistí ohřátí obědu.   

2. Celodenní strava zahrnuje tři jídla – dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. 
3. Po dobu pobytu dítěte je zajištěn dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí a na 

klimatické podmínky. 
 
 

5. 
Postup při onemocnění dítěte 

1. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně 
informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 

2. V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí, je nutné omluvit jeho 
nepřítomnost v dětské skupině do 8:00 hodin telefonicky nebo osobně. 

 
 

6. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

1. Zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s vnitřními pravidly Dětské skupiny 
Holubníček, tj. s Provozním řádem a Plánem výchovy a péče. 

2. Zákonný zástupce se se zavazuje se tyto informace dodržovat. 
 
 

7. 
Způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

1. Tato smlouva může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou 
výpovědí nebo zánikem poskytovatele. 
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2. Zákonný zástupce může vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je 1 
měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve 
kterém byla písemná výpověď doručena poskytovateli. 

3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z důvodů: 
a) Jestliže zájemce i po opětovném upozornění porušuje své povinnosti vyplývající ze 

smlouvy a vnitřních pravidel. 
b) Pokud došlo ke změně poměrů dítěte, zejména zdravotního stavu (závažné 

infekční nebo duševní onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců 
poskytovatele). 

4. Výpovědní lhůta poskytovatele z důvodů uvedených v odts.3, písmene b) činí 1 den, u 
písmene a)  činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního 
měsíce, ve kterém byla písemná výpověď doručena zákonnému zástupci. 

                             
 

8. 
Doba trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.                                                        
 
 

9. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
strana obdrží jedno vyhotovení. 

2. Přílohou této smlouvy je Provozní řád a Plán výchovy a péče. Svým podpisem zákonný 
zástupce potvrzuje, že přílohy převzal a seznámil se s nimi. 

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
 

Přílohy: 

Provozní řád Dětské skupiny Holubníček 
Plán výchovy a péče Dětské skupiny Holubníček 
 
 
 

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

………………………              ……………………… 
 

Poskytovatel       Zákonný zástupce 

 


