
 
ŘÁDNÁ SMLOUVA o  poskytování služby  péče o dítě 

v Dětské skupině
 Miniškolička Žabička

(dále též jen „ řádná smlouva“)

(uzavřená dle § 1746, odst. 2, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) 
Zařízení péče o dítě je provozováno dle § 13 zákona č.247/2014 Sb. o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“, s
ohledem  na  další  ustanovení  zákona  zejména  v  souvislosti  s  nárokem  na  příspěvek  na
provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu.

Poskytovatel (zřizovatel zapsaný v evidenci poskytovatelů):
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.miniskolickazabicka.cz 
dále jen „Poskytovatel“ , „pečující osoba“
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  řádnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v
Dětské skupině Miniškolička Žabička (dále jen „řádná smlouva“) a o změně souvisejících
zákonů.

mailto:tvrdikova@zabicky.cz


I. 
Předmět řádné smlouvy 
1)  Předmětem  řádné  smlouvy  je  úplatné  poskytování  všestranné  péče  o  dítě  v  Dětské
skupině Miniškolička Žabička ve  věku od 1roku do 3  let  věku (s  přeryvem do 31.8.  po
3.narozeninách  věku  dítěte)   pečující  osobou  (pečujícími  osobami),  která  je/jsou  v
pracovněprávním vztahu k Poskytovateli. Přednostní právo k přijetí dítěte do zařízení péče o
dítě bude mít matka nezletilého dítěte, která doloží aktuální postavení na trhu práce. Úplata
(školkovné)  je  stanovena  s  ohledem  na  spolufinancování  služby  příspěvkem  na  provoz
dětské skupiny ze státního rozpočtu.

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

3) Pečující osoba(y) dodržuje  etický kodex Poskytovatele. 

4)  Péče o dítě  pečující  osobou(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. Rodič  prohlašuje, že se seznámil s Provozním řádem
zařízení služby péče o dítě a Plánem výchovy a péče o dítě v Dětské skupině Miniškolička
Žabička  a  může  je  najít   na  webových  stránkách  www.miniskolickazabicka.cz nebo  na
nástěnce tomu určené v prostorách Dětské skupiny Miniškolička Žabička.

5)  Poskytovatel  bude  zajišťovat  poskytování  služby  péče  o  dítě  v  Dětské  skupině
Miniškolička Žabička prostřednictvím pečujících osob.

6) Řádná smlouva o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Miniškolička Žabička
je součástí evidence dětí v dětské skupině a poskytovatel ji včetně příloh uchovává po dobu
10 let od ukončení poskytování služby péče o konkrétní „Dítě“(§ 11 odst.5 a 6 zákona o
dětské skupině).

7) Smluvní strany se dohodly na zahájení poskytování péče ode dne: 1.9.2022

8) Docházka dítěte do zařízení péče o dítě v Dětské skupině Miniškolička Žabička bude pro
konkrétní „Dítě“ stanovena na čas poskytování služby (konkrétní dny v týdnu a rozmezí
hodin, kdy je dítě k docházce přihlášeno a rodič má rezervováno kapacitní místo pro své
Dítě).

Dítě (jméno a příjmení):….……………………………………………………………………….

Docházka (konkrétní dny a časy poskytování služby):

………………………………………………………………………………………………………..

http://www.miniskolickazabicka.cz/


II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
1) Pečující osoba(y) je povinna o dítě pečovat řádně a přiměřeně k věku dítěte v souladu s
jeho potřebami a zájmy. Pečující osoba(y) je povinna dbát na bezpečnost a zdraví dítěte. 

2) Pečující osoba(y) má právo být informována o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a
zájmech.  Rodič  je  povinen  pečující  osobu  informovat  o  zdravotním  stavu  dítěte  a  jeho
změnách, o potřebách a zájmech dítěte a jejich změnách.

3)  Rodiče  jsou  povinni  platit  Poskytovateli  řádně  a  včas  dohodnutou  částku,  úplatu
(částečnou úhradu nákladů),  která je poskytovatelem stanovena  ve výši 3500Kč  měsíčně
(úplatu neboli školkovné ) za poskytovanou péči (viz provozní řád zařízení péče o dítě v
Dětské skupině Miniškolička Žabička). 
Dohodnutá  částka   jako  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 a to vždy, i v případě nepřítomnosti či  delší  nemoci dítěte nebo při
přerušení poskytování služby dle § 13 a nebo v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci.
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 si jsou vědomi státní finanční podpory k péči o jejich dítě v dětské skupině a ani
jeden  z  rodičů  výše  uvedeného  nezletilého  dítěte  neuzavřeli  smlouvu  na  obsazení
kapacitního místa v jiné dětské skupině ve stejný čas.
Financování této služby je zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny ze
státního rozpočtu. Úhrada nákladů rodiče dítěte do 3let věku (s překryvem do 31.8. po 3
narozeninách) je zastropována:maximálně může činit 4000Kč měsíčně (popř. v dalších letech
dle nařízení vlády v případě růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost).

5)Rodiče  jsou  povinni  platit  Poskytovateli  za  náklady  na  stravu  dítěte  (viz  výše  bod3))
Poskytovatel zajišťuje stravu včetně pitného režimu dle věku dítěte a délky jeho pobytu v
dětské skupině.  U dětí  mladších 1 roku zajišťuje stravu vždy rodič (§ 8),  do 3.narozenin
výživové normy dle vyhlášky MPSV, po 3.narozeninách dle vyhlášky o školním stravování.
Poskytovatel  v zájmu ochrany zdraví  dětí  je  povinen dodržet   právní předpisy v  oblasti
hygieny potravin a předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné (viz: Provozní řád)
Stravu poskytovatel zajišťuje prostřednictvím subjektu (Okresní nemocnice v Havlíčkově
Brodě, příspěvkové organizace – oddělení léčebné výživy, (viz: Provozní řád))
Celodenní stravu (oběd + dopolední a odpolední svačinky)  dovážíme  a  je připravována
v oddělení léčebné výživy (kuchyně) Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě, příspěvkové
organizaci. Strava je připravována a jídelníček je sestavován nutričními terapeuty speciálně
pro děti daného věku. Stravné je stanoveno subjektem (Okresní nemocnice v Havlíčkově
Brodě, příspěvková organizace) dle smlouvy o stravování, kterou má Poskytovatel s výše
uvedeným subjektem uzavřenou.  Stravné je splatné vždy v následujícím měsíci, za reálně
nahlášené  jídlo  Úhrada za stravné bude splatná  převodem  na účet zřizovatele a bude vždy
vyvěšena v písemné podobě na nástěnce nebo v elektronické podobě na uzavřené facebook.



skupině  našeho  zařízení  následující  měsíc.  Pokud  dítě  vzhledem  k věku  ještě  nemůže
přijímat  stravu  dovezenou  z Nemocnice  Havlíčkův  Brod,  je  povinností  rodičů  zajistit
dostatečné  množství  náhradní  stravy,  která  bude  uchována  podle  hygienických  norem.
Poskytovatel  v  rámci  příspěvku  na  provoz  dětské  skupiny  čerpá  normativ  na  stravu  a
zajišťuje stravu splňující příslušné výživové normy (vyhláška č.350/2021 Sb. pro děti ve věku
do 31.srpna po 3.narozeninách a vyhláška č.107/2005 Sb. pro děti ve věku po 3.narozeninách
a pro děti starší ,o školním stravování).

6) Rodiče nezletilého dítěte se zavazují, že budou poskytovatele informovat o všech změnách
v údajích, které uvedli pro evidenci dítěte v dětské skupině dle § 11 odst.1 zákona o dětské
skupině.

7)  Rodiče  se  dále  zavazují,  že  si  jsou  vědomi  povinnosti  dokládat  změny  ve  zdravotní
způsobilosti dítěte do 10dnů ode dne vzniku změny (§ 11 odst.2 zákona o dětské skupině).

8) Rodiče potvrzují, že si jsou vědomi oznamovat a plnit podmínku vazby na trh práce (§ 11
odst. 1 písm.i zákona o dětské skupině) a povinnosti dokládat změny týkající se vazby na trh
práce do 10dnů ode dne vzniku změny (§ 11 odst.3 zákona o dětské skupině).

9) Povinností poskytovatel je uchovávat údaje a dokumenty ke konkrétnímu dítěti obsažené
v evidenci dětí po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o toto konkrétní dítě (§
11 odst.6 zákona o dětské skupině) a že s doklady bude nakládáno dle pravidel pro ochranu
osobních údajů.

10)  Rodiče  jsou  povinni  informovat  pečující  osobu(y)  o  zdravotním  stavu  dítěte,  jeho
potřebách a zájmech.

11)  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) Pečující osoba(y) bude poskytovat péči ve všední dny od 6.30 do 17. hodin.

2)  Od  okamžiku  předání  dítěte  pečující  osobě(ám)  přebírá  pečující  osoba(y)  plnou
odpovědnost za dítě. 

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

4)  Bude-li  dítě nemocné,nebo bude-li  dítě  vykazovat zjevné příznaky onemocnění (rýma,
kašel,  teplota)  má  pečující  osoba(y)  právo  péči  odmítnout,  a  to  zejména  při  závažném
průběhu onemocnění dítěte. Poskytovatel stanovuje povinnost rodiči přivádět dítě do dětské
skupiny pouze bez příznaků onemocnění. V případě sporné situace se může rodič zavázat a
doložit posouzení aktuálního zdravotního stavu dítěte lékařským posudkem.



Při  výskytu  příznaků  onemocnění  u  dítěte  se  pečující  osoba(y)  zavazuje  bezodkladně
informovat rodiče dítěte a zajistit předání dítěte rodiči, nebo zajistit poskytnutí zdravotních
služeb. 

Pokud nebude rodič k zastižení, lze dítě předat rodičem pověřené osobě (viz Evidenční list
dítěte).

5) Poskytovatel potvrzuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vztahující se k
předmětu této řádné smlouvy (pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za újmu).

IV. 
Ukončení řádné smlouvy 
1) Řádná smlouva je uzavřena na dobu určitou od  1.9.2022 do ………………………………..

2) Smluvní strany jsou oprávněny řádnou 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  řádnou 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 řádnou smlouvu bez udání důvodu.

V. 
Závěrečná ustanovení 
1) Řádná smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem
 č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
2) Řádnou smlouvu lze měnit pouze písemně - dodatkem 

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

4) Řádná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku.
5)  Součástí  řádné smlouvy jsou tyto  přílohy:  Evidenční list  dítěte,  Potvrzení  o postavení
podpořené osoby(rodiče) 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.miniskolickazabicka.cz.

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

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

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

http://www.miniskolickazabicka.cz/

