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, v platném znění (dále jen „Zákon“), mezi stranami:

Ladoňka, z.s., IČ 05561795
se sídlem Masarykova 582, 289 22 Lysá nad Labem
zastoupena Mgr. Stanislavou Fidlerovou, předsedkyní spolku a ředitelkou DS Jiřička
kontaktní adresa: Jiřice 18, 289 22 Lysá nad Labem
registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014242
dále jen „poskytovatel“
a
Rodiče (nebo jeden z rodičů):
matka: ……………………………………………………………………………………………..
rodné číslo: ……………………………………………………………………………………...
bydliště: …………………………………………………………………………………………..
telefon: ……………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………....

otec: ………………………………………………………………………………………………..
rodné číslo: ……………………………………………………………………………………...
bydliště: …………………………………………………………………………………………..
telefon: ……………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………....
(dále jen „rodiče“ nebo každý samostatně „rodič“)

jakožto zákonní zástupce dítěte: …………………………………………………………
rodné číslo: ……………………………………………………………………………………...
bydliště: …………………………………………………………………………………………..
zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………
(dále jen „dítě“)

I.
Základní ustanovení
1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině.
1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na částečné
úhradě nákladů poskytované služby, případně dalších nákladů spojených s volnočasovými
aktivitami dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže stanovené výši
a stanovených termínech.
1.3 Péče v dětské skupině je poskytována na základě finanční podpory EU v rámci
Operačního programu Zaměstnanost. Dětská skupina je realizována v rámci projektu
s názvem Dětská skupina Jiřička (č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014242). Projekt
je realizován od 1.7.2020 do 30.6.2022.

II.
Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, trvání smlouvy
2.1 Péče o dítě bude poskytována na adrese Jiřice 18, 289 22 Lysá nad Labem.
2.2 Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny v čase dle volby rodičů
ve smyslu čl. 3 této smlouvy, od 7,30 h do 16,30 h. Ve dnech pracovního klidu a o státních
svátcích se péče v dětské skupině neposkytuje.
2.3 Smlouva se uzavírá na dobu trvání školního roku 2020/2021, tj. do 31.8.2021. Po dohodě
s možností prodloužení trvání.
2.4 Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.
Před skončením dohodnuté doby je oprávněn smlouvu vypovědět poskytovatel jestliže:
a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny;
b) rodič je více než třicet dnů v prodlení s platbou úhrady za poskytované služby či jinou
platbou dle této smlouvy;
c) dítě je v kolektivu dětské skupiny nezvladatelné, nezadaptovalo se v něm, soustavně
narušuje režim, dopouští se fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní
pravidla.
Rodiče jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřenou na dobu určitou předčasně vypovědět:
a) z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. při změně bydliště rodičů.
Výpovědní doba v obou případech činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po jejím písemném oznámení druhé straně. Uplynutím výpovědní doby
právní vztahy z této smlouvy zaniknou.
2.6 Smluvní strany se dohodly na řešení prázdninových provozů: v období prázdnin dětská
skupina svůj provoz neomezuje, s výjimkou vánočních prázdnin a státních svátků, kdy dětská
skupina péči neposkytuje a měsíčně stanovená úhrada nákladů péče se nekrátí.
V případě vzniku náhlé karantény či jiné situace, která zapříčiní uzavření služby, jsou o tomto
rodiče bezodkladně informováni. Při tomto omezení se měsíčně stanovená úhrada za péči
nekrátí.
2.7 V době letních prázdnin poskytovatel bude realizovat dětskou skupinu ve stejném
rozsahu jako v běžném kalendářním roce.

III.
Úhrada nákladů poskytované služby, stravné, varianty péče a čas
3.1 Rodič(e) se zavazuje uhradit do deseti (10) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,
rezervační poplatek ve výši 1000,- Kč. Po úhradě rezervačního poplatku se poskytovatel
zavazuje, že bude garantovat místo v dětské skupině do dne nástupu dítěte do této skupiny.
3.2 V případě, že dítě nenastoupí ve sjednaném termínu do dětské skupiny z důvodů nikoli
na straně poskytovatele, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100% uvedeného
rezervačního poplatku. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení nevzniká, nenastoupíli dítě z důvodu omluvené dočasné nepřítomnosti (nemoc apod.).
3.3 Nástupem dítěte do dětské skupiny se na rezervační poplatek hledí jako na zálohu, která
bude zohledněna při vyúčtování prvního měsíce docházky dítěte do DS.
3.4 Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů (dále
jen “úhrada”) dle aktuálního ceníku poskytovatele. Zbývající náklady jsou hrazeny
z veřejných zdrojů ve smyslu čl. 1.3 této smlouvy.
3.5 Výše úhrady je stanovena pro jednotlivé časové varianty péče ceníkem poskytovatele za
úhradu péče v dětské skupině (dále jen „ceník“), který je součástí této smlouvy. Podpisem
této smlouvy rodiče potvrzují, že jim byl ceník předložen, seznámili se s ním a souhlasí s výší
úhrady dle tohoto ceníku dle jimi zvolené varianty péče. Ceník úhrad je veřejně přístupný
na webových stránkách poskytovatele http://www.statekjirice.cz.
3.6 Volbu varianty poskytované péče rodič provádí písemně dohodou, jež je součástí této
smlouvy. Změna varianty je možná na základě projednání a souhlasu obou smluvních stran,
podepsáním nové přílohy této smlouvy.
3.7 Úhrada neobsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné“). Výše stravného
je stanovena ceníkem. Stravné je splatné spolu s úhradou.
3.8 Splatnost úhrady je stanovena v příloze této smlouvy pro jednotlivé varianty péče.
3.9 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. Za zameškané
dny se úhrada nevrací. V případě delší absence (viz. ceník DS) přihlášeného dítěte v dětské
skupině vzniká rodičům nárok na následné náhradní poskytnutí služby v jiný den.
3.10 Odhlášení stravy z důvodu absence je možné do 15,00 h předchozího dne.
Při pozdějším odhlášení rodiče platí stravné a mají možnost oběd v určený čas vyzvednout.

IV.
Stravování a pitný režim
4.1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby.
4.2 Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Stravování
je zajišťováno DS a prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele.
4.3 Na přípravu veškerých pokrmů se vztahují právní předpisy Evropské unie v oblasti
hygieny potravin a další obecně závazné právní předpisy.
4.4 Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim.
4.5 Rodiče se podpisem této smlouvy zavazují, že nejpozději v den nástupu dítěte do dětské
skupiny poskytovateli písemně sdělí veškeré alergie a onemocnění dítěte. Případně budou
poskytovatele neprodleně informovat o onemocnění či alergii, která se v průběhu trvání
smluvního vztahu u dítěte vyskytne.

V.
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, po dohodě předat dítě rodiči nebo v případě akutní potřeby zajistit
poskytnutí zdravotních služeb.
5.4 V případě důvodného podezření na onemocnění dítěte je poskytovatel oprávněn dítě
do péče nepřevzít, případně jeho převzetí podmínit potvrzením od lékaře o vhodném
zdravotním stavu dítěte pro pobyt v dětském kolektivu.
5.5 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě oznámit změnu jméno pověřené osoby – za použití písemné plné moci. V případě, že rodiče dítě po skončení
péče nevyzvednou, zavazují se zaplatit poskytovateli poplatek ve výši 200,- Kč za každou
započatou hodinu.
5.6 Rodiče se zavazují donést vyplněný formulář, který je potvrzením toho, že jsou cílovou
skupinou realizovaného projektu dle čl. 1.3. této smlouvy (potvrzení o zaměstnání nebo
živnostenský list). Tento formulář jsou povinni poskytovateli doručit nejpozději v den, kdy
jejich dítě začne navštěvovat dětskou skupinu.
5.7 Rodiče prohlašují, že se dítě podrobilo povinným pravidelným očkováním podle obecně
závazných právních předpisů, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
5.8 Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili a berou na vědomí vnitřní
pravidla poskytovatele, která upravují provozní otázky poskytování služby, koncept výchovy
a péče, jenž vymezuje základní požadavky a podmínky pro péči a výchovu, s cílem zajistit
kvalitu služby a rozvíjet schopnosti, kulturní a hygienické návyky přiměřené věku
a individuálním možnostem jednotlivých dětí.

VI.
Ochrana osobních údajů
6.1 Rodiče dítěte berou na vědomí, že poskytovatel jako správce osobních údajů zpracovává
jimi poskytnuté osobní údaje obsažené v přihlášce a této smlouvě nebo se kterými přijde
poskytovatel do styku v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy, v souladu
s Nařízením 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; dále jen
„nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů, a to zejména za účelem plnění předmětu této smlouvy, tj. zajištění
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, k uplatnění práv poskytovatele vyplývajících
ze smlouvy a plnění právních povinností, a to zejména plynoucích ze Zákona.
6.2 Se souhlasem rodičů poskytovatel může pořizovat a zveřejňovat obrazové, zvukové
či audiovizuální záznamy dětí a jejich rodičů pro účely prezentace a propagace poskytovatele
a jeho činnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohou rodiče kdykoliv písemně
odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním těchto údajů nemá vliv na uzavřenou smlouvu.
6.3 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu poskytnutých
osobních údajů.

6.4 Rodiče dítěte prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že se seznámili s dokumentem
Informace o zpracování osobních údajů a byli tak poskytovatelem ve smyslu čl. 13 nařízení
informováni o zpracování osobních údajů a dále o tom, že aktuální znění Informace
o zpracování osobních údajů mohou kdykoliv nalézt na webových stránkách poskytovatele.

VII.
Závěrečná ustanovení
7.1 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,
ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy jednat
každý rodič samostatně.
7.3 Změny této smlouvy mohou být učiněny písemnou dohodou obou smluvních stran.
7.4 Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít
za následek neplatnost ani neúčinnost celé této smlouvy. V takovém případě smluvní strany
nahradí takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe
splňovat smysl ustanovení.
7.5 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení.
7.6 Přílohou této smlouvy jsou plán výchovy a péče, provozní řád, ceník s volbou varianty
péče a souhlas se zpracováním osobních údajů. Svým podpisem rodiče potvrzují, že se
s těmito přílohami seznámili a souhlasí s jejich obsahem.
7.7 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.
Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4

–
–
–
–

Plán výchovy a péče
Provozní řád
Ceník a varianty péče
Souhlas se zpracováním osobních údajů

V Jiřicích dne ____________

_______________________
Podpis poskytovatele

_______________________
Podpis rodiče/ů

