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I.

Smluvní strany a účel smlouvy

Název: Mraveniště, z.s.
Sídlo: Markoušovice 113, 542 32 Úpice
IČ: 03710548
zastoupený předsedkyní spolku Mgr. Veronikou Kubjátovou
Číslo bankovního účtu: 2700745563/2010
(dále jen „provozovatel“) na straně jedné
a rodiče, dále jen „zákonní zástupci dítěte“ na straně druhé
Jména a příjmení ………………………………………………………………..a……………………………………………………………..
Data narození………………………………………………………………………a……………………………………………………………
Trvalá bydliště……………………………………………………………………………………………………………………………………..
uzavírají v souladu se zákonem č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „Zákon) tuto

„Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině
Mraveniště“
Základním dokumentem pro činnost dětské skupiny jsou „Vnitřní pravidla provozu dětské skupiny
Mraveniště“ (dále jen „Pravidla provozu“), která jsou zpracována v souladu s příslušnými zákonnými
předpisy, a která jsou povinni Zákonní zástupci dítěte dodržovat v průběhu docházky dítěte do dětské
skupiny. Poskytovatel bude službu poskytovat na adrese: Markoušovice 113, 542 32 Úpice. Provozní
doba je od 7:15 – 15:45h – viz Pravidla provozu. Poskytovatel je pojištěn pro případ odpovědnosti za
škodu na životě a zdraví dítěte a za škodu na věci.

II. Předmět smlouvy
1. Smlouva upravuje podmínky pobytu dítěte v dětské skupině.
2. Dětská skupina je provozována na adrese: Markoušovice 113, 542 32 Úpice.
3. Provozovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat dítěti přijatému do dětské skupiny
Mraveniště péči dle Zákona.

4. Předmětem této smlouvy je úplatné poskytování péče o dítě (jméno, příjmení):
............................................................... datum narození: ............................................................
trvalým pobytem: ............................................................................................................................(dále
jen „dítě), jehož je rodič zákonným zástupcem. Nedílnou součástí této smlouvy je Evidenční list
dítěte, obsahující zejména informace o dítěti. Poskytovaná činnost spočívá v péči o dítě předškolního
věku od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky, kterou bude poskytovatel vykonávat
prostřednictvím kvalifikovaných pečujících osob.
Zákonní zástupci dítěte se zavazují podílet se na úhradě nákladů dětské skupiny Mraveniště formou
zaplacení stanovené ceny za služby DS ve stanovené výši a ve stanovených termínech.

III. Povinnosti a oprávnění provozovatele
Provozovatel je zejména povinen:
řádně pečovat o svěřené dítě v době od převzetí dítěte od rodičů dítěte do předání dítěte
rodičům nebo jimi písemně pověřené osobě v rozmezí otevíracích hodin zařízení, s kterými
byl rodič seznámen před podpisem této smlouvy,
dodržovat veškeré hygienické podmínky stanovené pro péči o děti,
řídit se pokyny rodičů, od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu
dítěte a nemůže-li obdržet včas souhlas rodičů,
respektovat zdravotní stav dítěte a jemu přizpůsobovat denní režim péče o dítě,
za svěřené dítě v době péče převzít plnou odpovědnost,
při výskytu příznaků onemocnění bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči
nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
zveřejnit Pravidla provozu na přístupném místě ve vstupním prostoru DS. V případě změn
v Pravidlech provozu upozorní provozovatel DS zákonné zástupce dítěte na tyto změny.
Provozovatel má právo:
vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu, a to čisté a zdravé,
odmítnout převzít dítě s příznaky onemocnění,
odmítnout převzít dítě v případě, že u poskytovatele vzniknou překážky pro péči o dítě,
např. technické problémy, nemoc většiny pečujících osob; na tuto skutečnost poskytovatel
rodiče upozorní v co nejkratší možné době

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci jsou povinni:
předat dítě v dohodnutou dobu, zdravé a čisté,
dopravit dítě na adresu poskytovatele služby,
hradit poskytovateli náklady na poskytování služby ve sjednané výši, sjednaným způsobem a
ve sjednaném termínu

Zákonní zástupci mají právo:
dávat poskytovateli závazné pokyny pro péči o dítě,
kontrolovat po dohodě činnost poskytovatele kdykoli během výkonu činnosti.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni odevzdat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzení o
pravidelném očkování dítěte (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci - dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), Evidenční list dítěte. Jsou
povinni hlásit každou změnu týkající se osobních údajů, kontaktních údajů i změnu zdravotního stavu
dítěte.
V. Cena za pobyt dítěte v DS
Platbu za služby DS Mraveniště jsou Zákonní zástupci povinni provést převodem na účet
Provozovatele vedený u Fio Banky - č. účtu: 2700745563/2010
pod přiděleným variabilním symbolem č.:
se splatností do 20. dne v měsíci při platbě na následující měsíc.
Do poznámky bezhotovostní platby se uvede jméno dítěte a měsíc platby.
Docházka je hrazena měsíční paušální částkou 2500 Kč. Zaplacená částka ani její část se nevrací.
Sleva je možná pro sourozence, kteří navštěvují základní školu, dětskou skupinu nebo rodinné
centrum ve výši 20%.
Provozovatel je oprávněn poskytnout slevu na školkovném, která je dána vnitřním předpisem.
VI. Stravné, výše stravného a způsob platby
1. Podmínky stravování a práva či povinnosti smluvních stran z nich plynoucí jsou uvedeny v bodě V.
Pravidel provozu.
2. Při přípravě a vydávání jídel postupuje Provozovatel podle příslušných hygienických zásad a
pravidel daných platnou právní úpravou.
3. Provozovatel zároveň zajišťuje v průběhu celého dne pitný režim dětí - dětem je celý den k
dispozici voda a neslazený čaj v termo nádobách.
4. Stravu dětem zajišťují rodiče.
VII. Ostatní ujednání
Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou
způsobit nedodržení smluvních závazků podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této
smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech informovat a vstoupit do
jednání ohledně řešení vzniklé situace. Rodiče ani provozovatel nejsou oprávněni takto vzniklé situaci
jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení
pro obě smluvní strany v co nejkratší době.
Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této
smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli dané smluvní
strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době
vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.

Za překážky se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embarga, válečné konflikty, teroristické
útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku,
povodeň, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.

VIII. Trvání smlouvy a zánik smluvního vztahu
1. Smlouva se sjednává na dobu určitou od ........................... do 31.07.2021
2. Smlouvu mohou uzavřít pouze Zákonní zástupci dítěte přijatého k docházce do DS Mraveniště.
3. Smlouva může zaniknout písemnou dohodou Provozovatele a Zákonných zástupců. Dohoda musí
obsahovat datum, ke kterému Smlouva zaniká (účinnost dohody).
4. Dříve než uplyne doba dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, zaniká Smlouva dnem, kdy nastane
některá ze skutečností dle č. IX odst.1 Pravidel Provozu.
5. Smlouva dále zaniká v případech, kdy Provozovatel rozhodne o ukončení poskytování péče v DS
Mraveniště z důvodu uvedených v čl. IX Pravidel provozu. Provozovatel doručí Zákonnému zástupci
dítěte písemné upozornění, v němž sdělí lhůtu pro nápravu povinností, s nimiž jsou Zákonní zástupci
dítěte podle Smlouvy v prodlení – nedojde-li k nápravě, považuje se uvedená lhůta za výpovědní
dobu.
6. Smlouva kromě výše uvedených případů zaniká také na základě písemného sdělení Zákonných
zástupců dítěte o ukončení umístění dítěte v DS Mraveniště. Zákonní zástupci dítěte mohou takto
vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná plynout prvním
dnem následujícího měsíce po doručení výše uvedeného sdělení Zákonných zástupců dítěte
předsedkyni spolku.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podepsáním oběma smluvními stranami. Bez uzavření této
Smlouvy nemůže být dítěti poskytována péče v DS Mraveniště.
2. Dodatky k této smlouvě mohou být uzavírány pouze písemně po vzájemné dohodě obou stran.
Tímto ustanovením není dotčena možnost Provozovatele měnit Pravidla provozu.
3. Zákonní zástupci dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu
zpracovávaných osobních údajů a prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informováni o
nakládání s osobními údaji a souhlasí s jejich zpracováním pro účely plnění této Smlouvy.
Obě strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, že smlouva byla vyhotovena podle jejich svobodné a
skutečné vůle a že nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva
je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž obdrží po jednom každá ze smluvních stran.

Přílohy: Vnitřní pravidla provozu
Plán výchovy a péče

V Markoušovicích dne

………………………………………………………………..

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

oba zákonní zástupci dítěte

provozovatel, předsedkyně spolku

