
 

 

 
Portus Prachatice, o.p.s. 

Velké náměstí 14 
383 01 Prachatice 

IČ: 63913381 
 

č. ú. 19-4334970267/0100, portus@portusprachatice.cz , Mob. 722 928 192 

Smlouva o poskytnutí péče o dítě  

v Dětské skupině Portusáček  
 
Portus Prachatice, o.p.s. 

Se sídlem: Velké náměstí 14, Prachatice, 38101 

IČ: 63913381        (dále jen ,,poskytovatel”) 

a 

Jméno a příjmení (rodič, zákonný zástupce): …………………………………………………… 

 

Datum narození: ……………………… 

Trvalé bydliště: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(dále jen „zákonný zástupce”) 

uzavírají mezi sebou tuto Smlouvu o poskytnutí péče o dítě (dále jen „Smlouva“) 

 

Jméno dítěte: …………………………………………………………… 

 

Datum narození dítěte: ……………………..     (dále jen „Dítě“) 

 

I. Prohlášení smluvních stran 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je registrovanou dětskou skupinou dle zákona č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dále poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn 
pro případ odpovědnosti za škodu na životě a zdraví dítěte a za škodu na věci. 

2. Zákonní zástupci se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na plné 
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. 

 

II. Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

1. Péče o dítě v dětské skupině bude poskytována na adrese Starokasárenská 192, 38301 

Prachatice ve všední pracovní dny od 7:00 do 16:30 hod., lze upravit dle potřeb rodičů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v období vánočních prázdnin dětská skupina péči neposkytuje a 

měsíčně stanovená úhrada nákladů péče se nekrátí. V období ostatních prázdnin, zejména 

jarních a podzimních, je poskytovatel oprávněn z provozních, technických či obdobných důvodů 

svůj provoz omezit. Rozsah omezení je povinen alespoň sdělit zákonnému zástupci nejméně 30 

dnů předem. Při omezení provozu se měsíčně stanovená úhrada za péči nekrátí. V době letních 

prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. je poskytovatel v prázdninovém provozu, kdy bude péči 

poskytovat jen v případě, že o ni projeví zájem více než 5 dalších dětí, resp. zákonných zástupců.  

 
III. Školné, termíny a způsob platby 

1. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s plnou úhradou nákladů (dále jen 

“úhrada”). 

2. Výše úhrady je stanovena pro jednotlivé časové varianty péče ceníkem poskytovatele, který je 

součástí provozního řádu. 
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3. 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. 

4. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině. O změně 

ceníku je povinen rodiče informovat zejména prostřednictvím shora uvedených webových 

stránek. Úhrada neobsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné“).  

5. Školné musí být uhrazeno do 15. dne v měsíci v hotovosti nebo příkazem u své banky na účet 

poskytovatele, stravné je splatné ke stejnému dni jako školné. Při nepravidelné docházce dítěte 

se platba uskutečňuje hotovostně v den pobytu dítěte.  

6. Způsob platby: 

 Hotovostně na příjmový pokladní doklad. 

 Bezhotovostně převodem na účet:  

Číslo účtu: 19-4334970267/0100 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 
Specifický symbol: 01 
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

 
IV. Stravné 

1. Svačiny a obědy zajišťují zákonní zástupci dítěte nebo provozovatel.  Ceník stravného je 
součástí provozního řádu.  Pitný režim zajišťují pracovníci dětské skupiny, doporučujeme 
vybavit dítě vlastním nekapajícím hrnečkem nebo lahvičkou.  

 
V. Práva a povinnosti smluvních stran, provozní řád 

1. Pracovník poskytovatele je povinen o dítě pečovat řádně od převzetí dítěte od zákonného 
zástupce dítěte nebo jím písemně určené osoby do předání dítěte zákonnému zástupci nebo 
jím písemně pověřené osobě. Tato péče je přiměřena věku dítěte a je v souladu s jeho 
potřebami a zájmy a postoji a názory zákonných zástupců. Pracovník je povinen dbát na 
bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. 

2. Zákonný zástupce je povinen informovat pracovníka poskytovatele o aktuálním zdravotním 
stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech (viz formulář o zdravotním stavu dítěte). Pracovník 
poskytovatele má právo odmítnout poskytnutí péče o dítě, které vykazuje známky akutního 
nebo infekčního onemocnění. Stejně tak pracovníci poskytovatele jsou povinni informovat 
zákonné zástupce o změně zdravotního stavu, který mohl nastat v průběhu docházky v dětské 
skupině. 

3. Zákonný zástupce má právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jeho výchovou, 
světonázorem, postoji a rituály. 

4. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat nepřítomnost dítěte poskytovateli do 17:00 
předchozího dne, je-li mu nepřítomnost dítěte známa. 

5. Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny v provozním řádu poskytovatele. Rodiče podpisem 
této smlouvy prohlašují, že se seznámili s tímto provozním řádem, který upravuje provozní 
otázky poskytování služby, koncept 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. 

 
VI. Způsob ukončení smlouvy 

Tuto Smlouvu je možné ukončit pouze písemnou formou, a to: 
1. dohodou Smluvních stran. 

2. výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu s 2měsíční výpovědní lhůtou, přičemž 

výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď 

doručena druhé smluvní straně. 

3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů:  
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a. jestliže zákonný zástupce je v prodlení s platbou po dobu delší než 30 dní. 

b. pokud došlo ke změně poměrů dítěte, zejména zdravotního stavu (závažné infekční 

nebo duševní onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců poskytovatele),  

c. pokud dítě, rodič dlouhodobě (nepřetržitě po dobu tří měsíců) nevyužívá výchovné péče 

poskytovatele, mimo hospitalizace nebo lázeňského pobytu,  

d. v případě, že rodič odmítne přistoupit na zvýšení úhrad za poskytovanou péči v důsledku 

změn obecně závazných právních předpisů,  

e. je-li dítě nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických 

útoků apod. 

f. jestliže rodič odvolá během poskytování výchovné péče souhlas se zpracováním 

osobních údajů (dle zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  

g. jestliže zákonný zástupce odmítl vyplnit Monitorovací list podpořené osoby či jinou 

nezbytnou dokumentaci potřebnou k poskytování služby hlídání 

VII. Platnost a účinnost smlouvy 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a je platná po 
dobu 24 měsíců od začátku docházky dítěte do Dětské skupiny Portusáček. Poté  je možné její 
prodloužení. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
3. Zákonní zástupci dítěte se zavazují jako součást Smlouvy vyplnit/dodat následující dokumenty 

- Evidenční list dítěte 
- Monitorovací list podpořené osoby  
- Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce. 

 
Přílohou této Smlouvy je Provozní řád (příloha č. 1) a Plán výchovy a péče (příloha č. 2). 
 

V Prachaticích, dne: ……………………………… 

 

   

Zákonný zástupce:                                                                              Poskytovatel :  

…………………………………       ………………………………………  
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