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Smlouva o poskytování služby péče o dítě v zařízení Dětská skupina Krokočánek 
uzavřená dle § 1746, odst. 2, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a dle ustanovení § 13 zákona č. 247/2014 Sb. 

 
Zařízení péče o dítě Dětská skupina Krokočánek (dále jen „DS“) je provozováno dle zákona  č. 247/2014 Sb. − Zákon o poskytování služby péče o 

dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“) a dle zákona č. 329/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 

Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Poskytovatel (zřizovatel): 

Obec Krokočín, Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 00377996, DIČ: CZ00377996 

Email: ou.krokocin@seznam.cz, mobil: 737 386 724 – starosta Ing. Jan Strašák 

zastoupená panem starostou Ing. Janem Strašákem, bankovní spojení: 258984000/0300 (ČSOB) 

dále jen „Poskytovatel“ 

a 

Rodič/rodiče/zákonný zástupce/zákonní zástupci 

Jméno a příjmení  …………………………………………………………… 

Adresa    …………………………………………………………… 

Kontaktní údaje: 

Email:    ……………………………………………………………  Mobil:   ……………………………………… 

dále jen „Rodič“ či „Rodiče“, „Zákonný zástupce“ či „Zákonní zástupci“. 

Dítě  

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………  Narozen/a  ……………………………………… 

dále jen „Dítě“. 

Poskytovatel a Rodič uzavírají tuto smlouvu o péči o dítě (dále jen „Smlouva“). 

Úhrada nákladů poskytované služby 

Rodiče jsou povinni platit Poskytovateli dohodnutou částku (úplatu neboli školkovné) za poskytovanou péči bezhotovostně 

převodem na účet Poskytovatele 258984000/0300 (ČSOB) formou trvalého příkazu předem do 5. dne v aktuálním měsíci. 

5 dnů/týdně  2 100 Kč/měsíc   

4 dny/týdně  1 900 Kč/měsíc   

3 dny/týdně  1 700 Kč/měsíc   

2 den/týdně  1 500 Kč/měsíc   

1 den/týdně  1 300 Kč/měsíc  
  

Úplata neboli školkovné zahrnuje svačiny a pitný režim, nezahrnuje platbu za oběd. Cena za oběd: 37 Kč. 

V případě větší než dohodnuté docházky – zástup za nemocné děti – se úhrada nezvyšuje. 

Podmínky stravování 

Stravu (obědy a svačinky) včetně pitného režimu dětem zajišťuje provozovatel DS. Celodenní stravování bude přizpůsobeno věkové 

struktuře. Aktuální jídelní lístek bude obsahovat seznam alergenů. Pitný režim je zajištěn tak, aby děti měly po celou dobu pobytu v 

DS přístup k nápojům. Pitný režim tvoří čaje a voda 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili s Vnitřními pravidly Poskytovatele, která upravují provozní otázky 

poskytování služby, a zavazují se tato Vnitřní pravidla dodržovat. Podpisem smlouvy Rodiče rovněž prohlašují, že se seznámili 

s Plánem výchovy a péče, jenž vymezuje základní požadavky a podmínky pro péči a výchovu dětí s cílem zajistit kvalitu služby a 

rozvíjet schopnosti dítěte a jeho kulturní a hygienické návyky přiměřené věku dítěte.  
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Zajištění péče 

Poskytovatel je držitelem oprávnění k poskytování služby péče o dítě v DS dle § 4 odst. 1 Zákona. Služba péče o dítě v DS je 

poskytována v Krokočíně, č. p. 59, 675 71 Náměšť nad Oslavou v pracovní dny od 6.30 do 15.30 hodin. Péče o dítě se řídí Vnitřními 

pravidly a Plánem výchovy a péče v zařízení Dětská skupina Krokočánek (přílohy smlouvy). 

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této Smlouvy rozumí ve smyslu § 2 Zákona činnost spočívající v pravidelné péči o 

dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a 

která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, jakož i kulturních a hygienických návyků dítěte. 

Doba trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na zahájení poskytování péče ode dne …………………… do 31. 8. 2023. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy 

trvají po dobu platnosti této Smlouvy. Konec platnosti této smlouvy je 31. 8. 2023. 

Rodič přihlašuje dítě k docházce v těchto dnech v týdnu a v časech: …………………………………………………………………………… 

Způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně.  

Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud: 

a) Rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Dětské skupiny (platí předáním výpovědi), 

b) Rodič neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy do jednoho měsíce po splatnosti (platí 

předáním výpovědi), 

c) je dítě v kolektivu Dětské skupiny nezvladatelné, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků nebo jiným 

závažným způsobem porušuje Vnitřní pravidla Poskytovatele (platí předáním výpovědi). 

d) nemůže nadále zajišťovat péči o dítě (výpovědní lhůta 1 měsíc), 

e) pokud se dítě opakovaně nedostaví do DS a Rodiče nepodniknou kroky, které by vedly k zastoupení dítěte jiným podle 

Vnitřních pravidel (výpovědní lhůta 1 měsíc), 

f) specifické potřeby dítěte přesahují možnosti Poskytovatele (např. dítě je chronicky nemocné a je zdrojem nákazy pro 

ostatní děti; Rodiče dítěte vyžadují služby přesahující rámec možností Dětské skupiny) – platí předáním výpovědi. 

Rodič může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc.  

Postup při onemocnění dítěte 

Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo 

zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Povinnosti rodiče je přivést dítě do skupiny pouze v takovém zdravotním stavu, který není 

zdrojem nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekční, respirační nebo střevní onemocnění). Provozovatel si v případě 

pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do dětské skupiny nepřijmout. 

Závěrečná ustanovení 

Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smlouvu lze 

měnit pouze písemně – dodatkem. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva je 

vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.  

Přílohy:  – Příloha č. 1 – Vnitřní pravidla   – Příloha č. 2 – Plán výchovy a péče 

 

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

 

 

Poskytovatel:  ......................................................   Rodič/Rodiče:  ...................................................................................... 


