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 podle
pravidel projektu „Provoz dětské skupiny Krokočánek v obci Krokočín“, registrační číslo
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016518, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.
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“).
Kapacita DS je 6 dětí, o které se stará 1 pečující osoba. 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. Prostory zahrnují vstupní šatnu, pobytovou místnost s kuchyňským koutem, dětskou ložnici, dětskou
koupelnu s toaletami, dětskou koupelnu se sprchovým koutem, sociální zázemí pro pečující osobu, spížku. Pro
venkovní pobyt dětí je přístupná oplocená zahrada, do které je možný přímý přístup z objektu bez nutnosti
vstupovat na ulici.
Péče bude poskytována v pracovní dny od 6.30 do 15.30 hodin.
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V období vánočních prázdnin Dětská skupina péči neposkytuje a měsíčně stanovená úhrada nákladů na péči se
nekrátí. V období ostatních prázdnin, zejména jarních, letních a podzimních, je Poskytovatel oprávněn z provozních,
technických či obdobných důvodů svůj provoz omezit. V období letních prázdnin bude proveden průzkum zájmu
Rodičů o docházku a následně vybrán nejvhodnější termín omezení provozu pro většinu Rodičů. Rozsah omezení je
Poskytovatel povinen sdělit alespoň jednomu Rodiči nejméně 30 dnů předem. Při omezení provozu se měsíčně
stanovená úhrada za péči nekrátí.
Úhrada nákladů poskytované služby
Rodiče jsou povinni platit Poskytovateli řádně a včas dohodnutou částku (úplatu neboli školkovné) za
poskytovanou péči (viz Pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Krokočánek – dále jen
„Vnitřní pravidla“). Dohodnutá částka, úplata (školkovné), bude hrazena bezhotovostně převodem na účet
Poskytovatele:
258984000/0300 (ČSOB) formou trvalého příkazu předem do 5. dne v aktuálním měsíci.
Úplata neboli školkovné nezahrnuje náklady na obědy dítěte. Tyto náklady Rodiče hradí zvlášť dohodnutým
způsobem – hotově nebo bezhotovostně (viz Vnitřní pravidla). Úplata neboli školkovné zahrnuje svačiny a pitný
režim.
Školkovné – úplata za poskytování služby péče o dítě
Mladší děti

Předškolní věk

5 dnů/týdně

2 100 Kč/měsíc

1 200 Kč/měsíc

4 dny/týdně

1 900 Kč/měsíc

1 100 Kč/měsíc

3 dny/týdně

1 700 Kč/měsíc

1 100 Kč/měsíc

2 den/týdně

1 500 Kč/měsíc

1 100 Kč/měsíc

1 den/týdně

1 300 Kč/měsíc

1 100 Kč/měsíc

Úplata neboli školkovné zahrnuje svačiny a pitný režim, nezahrnuje platbu za oběd. Cena za oběd: 25
Kč
V případě větší než dohodnuté docházky – zástup za nemocné děti – se úhrada nezvyšuje.
Stravování dítěte a pitný režim
Poskytovatel zajišťuje stravování dítěte formou dovozů obědů z kuchyně Technických služeb Velká Bíteš. Dále
budou poskytovány dopolední a odpolední svačiny, a to ve formě svépomoci Rodičů dětí – podle předem
stanoveného rozpisu připraví Rodiče dobrovolně střídavě svačiny pro všechny děti v DS.
Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a
zchlazených pokrmů se vztahují právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné. Provozování
stravovací služby je zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v
oblasti hygieny potravin.
Pitný režim je zajištěn tak, aby děti měly po celou dobu pobytu v DS přístup k nápojům. Starší děti si dolévají dle
potřeby samy z k tomu určených nádob, u mladších dětí zajišťují dolévání do dětských kelímků pečující osoby. Pitný
režim tvoří čaje a pitná voda.
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Zajištění péče
Poskytovatel se zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle § 5 odst. 5 Zákona.
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.
Péče o dítě v zařízení péče o dítě Dětská skupina Krokočánek se řídí Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče
v zařízení Dětská skupina Krokočánek (přílohy smlouvy).
Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v Dětské skupině odpovídaly platným
hygienickým normám. Poskytovatel potvrzuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vztahující se k
předmětu této smlouvy (pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za újmu).
Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny ve Vnitřních pravidlech Poskytovatele a v Plánu výchovy a péče. 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.
Doba trvání a ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na zahájení poskytování péče ode dne …………………… do 31. 8. 2022.
Rodič přihlašuje dítě k docházce v těchto dnech:

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.
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Poskytovatel si vyhrazuje právo snížit nebo úplně zrušit rezervované místo pro dítě, pokud je jeho minulá docházka
nižší než 50 procent. V tomto případě může dítě navštěvovat dětskou skupinu v režimu náhradníka, pokud je volné
místo. Úhrada školkovného se upraví odpovídajícím způsobem.
Rodič může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, výpovědní doba je v tomto případě jeden měsíc.
Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy trvají po dobu platnosti této Smlouvy.
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. Rodiče jsou povinni informovat pečující osobu okamžitě o
každé změně zdravotního stavu dítěte.
Postup při odhlašování dítěte
Pokud dítě ze zdravotních či jiných důvodů nemůže do DS ve svůj rezervovaný den dojít, je rodič povinen dítě
odhlásit prostřednictvím webového formuláře na adrese krokocanek.cz/dochazka.html. Nesplnění této
povinnosti se považuje za závažné narušení provozu DS.
Podmínky péče o dítě
Od okamžiku předání dítěte pečující osobě přebírá pečující osoba plnou odpovědnost za dítě. Od okamžiku předání
dítěte Rodičům přebírají plnou odpovědnost za dítě Rodiče. Bude-li dítě nemocné, má pečující osoba právo péči
odmítnout, a to zejména při závažném průběhu onemocnění dítěte. Rodiče se zavazují po skončení péče
vyzvednout dítě osobně, popřípadě osobou uvedenou v evidenčním listu dítěte.
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. Přílohou Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině jsou Vnitřní pravidla a Plán
výchovy a péče.
Přílohy:
– Příloha č. 1 – Vnitřní pravidla
– Příloha č. 2 – Plán výchovy a péče

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

Poskytovatel:

...............................................................................................................

Rodič/Rodiče:

...............................................................................................................
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