
SMLOUVA o  poskytování služby  péče o dítě v Dětské skupině
 Miniškolička Žabička

registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016268

 (uzavřená dle § 1746, odst. 2, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) 
Zařízení péče o dítě je provozováno dle Zákona č.247/2014 Sb. o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a podle pravidel projektu „Dětská skupina Miniškolička 
Žabička“ spolufinancovaného Evropskou unií.

Poskytovatel (zřizovatel):
Miniškolička Žabička, z.ú.
Mrzkovice 29, Světlá nad Sázavou, 582 91
IČ: 06525377
zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl U,vložka 158
zastoupená v jednání statutárním ředitelkou paní Ing. Janou Tvrdíkovou, nar.dne 24.8.1974

provozovna: Miniškolička Žabička, z.ú., Jahodova 4051, Havlíčkův Brod, 580 01
E-mail: tvrdikova@zabicky.cz
tel.:+420 728 347 965
Bankovní spojení: 224087109/0600 
web.stránky: www.zabicky.cz 
dále jen „Poskytovatel“ , „chůva“

a 

Rodič/rodiče/zákonný zástupce/zákonní zástupci (jméno, příjmení)

 ………………………………………………………………………………. 
Adresa ………………………………………………………………………. 
Kontaktní údaje: 
Email: ……………………………………………………………………….. 
Tel.: ………………………………………………………………………….. 
dále jen „Rodič“ či „Rodiče“, „Zákonný zástupce“ či „Zákonní zástupci“. 

Dítě (jméno, příjmení) ………………………………………………………. 
Narozen/a ……………………………………………………………………. 
dále jen „Dítě“. 
Poskytovatel a Rodič uzavírají tuto smlouvu o péči o dítě v dětské skupině Miniškolička 
Žabička (dále jen „Smlouva“).

mailto:tvrdikova@zabicky.cz


I. 
Předmět smlouvy 
1) Předmětem Smlouvy je úplatné poskytování všestranné péče o dítě v  dětské skupině 
Miniškolička Žabička, chůvou(chůvami), která je/jsou v pracovněprávním vztahu k 
Poskytovateli.

 2) Chůva(y), která  bude pečovat o dítě, je řádně proškolena  v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pedagogicko-sociálních dovednostech, poskytnutí první pomoci. 

3) Chůva(y) dodržuje  etický kodex Poskytovatele. 

4) Péče o dítě chůvou(ami) zahrnuje zabezpečení základních potřeb (bezpečnost, zdraví, 
hygiena, strava, pracovní aktivita) a péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. 
Péče o dítě v dětské skupině Miniškolička Žabička se řídí provozním řádem zařízení služby 
péče o dítě v dětské skupině Miniškolička Žabička a Plánem výchovy a péče o dítě v dětské 
skupině Miniškolička Žabička (přílohy smlouvy).

5) Poskytovatel bude zajišťovat poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
Miniškolička Žabička, která je součástí provozovny Aqua club Žabičky, prostřednictvím 
chův.

6) Smluvní strany se dohodly na zahájení poskytování péče ode dne: ……………………….

7) Docházka dítěte do zařízení péče o dítě v dětské skupině Miniškolička Žabička bude dle 
potřeby.
II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
1) Chůva(y) je povinna o dítě pečovat řádně a přiměřeně k věku dítěte v souladu s jeho 
potřebami a zájmy a postoji a názory Rodičů. Chůva(y) je povinna dbát na bezpečnost a 
zdraví dítěte. 

2) Chůva(y) má právo být informována o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech. 

3) Rodiče jsou povinni platit Poskytovateli řádně a včas dohodnutou částku (úplatu neboli 
školkovné ) za poskytovanou péči (viz provozní řád zařízení péče o dítě v dětské skupině 
Miniškolička Žabička)
Dohodnutá částka, úplata (školkovné), bude hrazena bezhotovostně, převodem na 
účet : 224087109/0600  formou trvalého příkazu předem od 15. do 20.dne v předešlém měsíci 
na měsíc následující.
Úplata neboli školkovné Poskytovateli, nezahrnuje náklady na stravu dítěte, tyto náklady 
Rodiče hradí zvlášť dohodnutým způsobem – bezhotovostně, převodem na 
účet : 224087109/0600  (viz Provozní řád zařízení péče o dítě v dětské skupině Miniškolička 
Žabička).
4) Rodiče jsou povinni informovat Chůvu(y) o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a 
zájmech.
5) Rodiče mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, světonázorem a 
postoji.
6) K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a relevantní 
informace. 



III. 
Podmínky péče o dítě v dětské skupině Miniškolička Žabička
1) Chůva(y) bude poskytovat péči ve všední dny od 6.30 do 17. hodin.

2) Od okamžiku předání dítěte Chůvě přebírá Chůva(y) plnou odpovědnost za dítě. 

3) Od okamžiku předání dítěte Rodičům přebírají plnou odpovědnost za dítě Rodiče.  

4) Bude-li dítě nemocné, má Chůva právo péči odmítnout, a to zejména při závažném 
průběhu onemocnění dítěte. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte se chůva zavazuje 
bezodkladně informovat rodiče a zajistit předání dítěte rodiči, nebo zajistit poskytnutí 
zdravotních služeb.

5) Poskytovatel potvrzuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vztahující se k 
předmětu této smlouvy (pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za újmu)
IV. 
Ukončení Smlouvy 
1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou od ……………………..       do ………………………..

2) Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. 

3) Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně. 

4) Výpovědní doba činí 2měsíce od doby podání výpovědi. 

5) Poskytovatel je oprávněna vypovědět Smlouvu při prodlení Rodiče s platbou odměny 
delší než 2 měsíce  a dále v případě, kdy nemůže nadále zajišťovat péči o dítě. 

6) Rodiče dítěte jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.
V. 
Závěrečná ustanovení 
1) Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem
 č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
2) Smlouvu lze měnit pouze písemně - dodatkem 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom výtisku.
5) Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Evidenční list dítěte, Monitorovací list podpořené 
osoby, Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, Souhlas se zpracováním 
osobních údajů a pravidla o ochraně osobních údajů, Provozní řád zařízení  a Plán výchovy a
péče – vše dostupné i na webových stránkách www.zabicky.cz.

V  Havlíčkově Brodě    dne………………...……………...

Poskytovatel:............................................................................................................………….. 

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

http://www.zabicky.cz/

