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Smlouva k zajištění denní péče v Dětské skupině  
 

I. Smluvní strany 
 
Centrum D8 o.p.s. - Dětská skupina  
Sídlo organizace: Neklanova 2706, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01 
IČO: 266 81 471 
Adresa provozovny: Pod Hradbami 390, Terezín 
Provozní doba: Po – Pá 7:00 až 16:00 
 (dále jen jako „poskytovatel“)  
 
a 
 
Rodiče – zákonní zástupci dítěte 
 
jméno, příjmení matky:  ..............................................................................................  
 
jméno, příjmení otce:  ..............................................................................................  
 
 (dále jen jako „rodiče“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování denní péče v Dětské skupině  pro toto 
nezletilé dítě 

 
jméno, příjmení dítěte:  ..............................................................................................  
 

uzavírají tento dodatek k přihlášce k zajištění denní péče v Dětské skupině  
 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Nabízená denní péče je provozována Dětskou skupinou (dále je „DS“). Uhrazením daného měsíčního 

paušálu (dále jen "ceny") účastník/zákonný zástupce souhlasí s organizací a pravidly poskytování služby 
péče o dítě v Dětské skupině.   

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit dítěti denní péči v rozsahu dle této smlouvy a rodiče se zavazují plně 
akceptovat smluvní podmínky uvedené v této smlouvě a uhradit poskytovateli cenu podle čl. III této 
smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel zajistí denní péči a v rámci ní kvalifikované pedagogické 
a rozvojové vedení dítěte v souladu s Pravidly poskytování služby péče o dítě v DS.  

4. Poskytovatel má právo ukončit smluvní vztah a vyřadit ze své evidence dítě, které se po dobu jednoho 
kalendářního měsíce nedostaví do dětské skupiny. 

 
III. Poskytování služby péče o dítě v DS 

 
1. Rodiče se zavazují uhradit poskytovateli cenu spojenou s výdaji na zajištění základní denní péče o dítě 

podle této smlouvy. Cena činí uvedenou smluvní částku v této smlouvě. Cena se hradí měsíčně  tj., každá 
platba musí být zaplacena do 15. dne příslušného měsíce.  
Platba v prodlení – pokud bude smluvní měsíční částka v prodlení více jak 15 kalendářních dní, může 
poskytovatel tuto smlouvu vypovědět.  
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Cenu uhradí rodiče bankovním převodem na číslo  účtu poskytovatele vedeného u Uni Credit Bank, č.ú.: 
2109564853/2700. Variabilní symbol 560. Do popisu platby uvede jméno a příjmení dítěte. 

  
2. V ceně není zahrnuté stravné, které se platí přímo dodavateli, a náklady na případné vstupné placené 

v rámci exkurzí, výletů, návštěv divadel nebo případné související náklady obdobného charakteru a 
náklady na ostatní kroužky nabízené poskytovatelem nad rámec denní péče. O těchto akcích má 
poskytovatel povinnost rodiče včas informovat. Cenu za stravné hradí rodič bankovním převodem na číslo 
účtu poskytovatele vedeného u Uni Credit Bank, č.ú.: 2109564853/2700. Variabilní symbol 560. Do popisu 
platby uveďte jméno a příjmení dítěte. Cena se hradí měsíčně za uplynulý  měsíc, a to do 10. dne 
následujícího měsíce. 

 
3. Paušální platby: 

(paušál lze snížit maximálně jednou za 3 měsíce) 
 

Počet dnů v týdnu Počet hodin v týdnu Částka za měsíc 

5 45 3 500 Kč  

4 36 3 100 Kč  

3 27 2 800 Kč  
 
Vyberte Vámi vybraný paušál:  3 dny/týden   
            4 dny/týden   
            5 dnů/týden   
 
   

4. Celodenní stravování poskytuje Mateřská škola Čtyřlístek, Na Krétě 359, Terezín.  
Stravné na jeden den:  
       43 Kč – dopolední docházka (tato částka obsahuje dopolední svačinu, oběd), nebo 
       51 Kč – celodenní docházka (tato částka obsahuje dopolední a odpolední svačinu, oběd). 
 
Pravidlo pro přihlašování a odhlašování stravy:  
Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v DS nejméně 1 den předem do 13:00 (po 13:00 již bude účtován 
poplatek za stravu na následující den. Stravu je možné si po dohodě vyzvednout). Pokud dítě náhle onemocní, 
je rodič opět povinen omluvit nepřítomnost dítěte v co nejkratším čase (do 8:00 v uvedený den, stravu si může 
vyzvednout v DS). 
 
Pravidlo pro případ dlouhodobé nemoci dítěte: 
V případě nemoci dítěte není možné nárokovat vrácení měsíční paušální platby. V případě volné kapacity je 
možné uplatnit náhrady v následujících dvou měsících.  
  
 
Pravidlo pro případ uzavření DS:  
V případě uzavření Dětské skupiny na základě vládního nařízení KHS, MPSV ČR, MZ ČR je zákonný zástupce 
povinen uhradit stanovený měsíční paušál, a to bez stravného.  
 
V případě uzavření Dětské skupiny z provozních důvodů (rekonstrukce, opravy, čerpání řádné dovolené 
zaměstnanců DS, nemoc pečujících osob, apod.), které trvá maximálně 5 dnů po sobě jdoucích, není možné 
nárokovat vrácení paušální platby, ani její část. V případě uzavření DS z výše uvedených důvodů déle než 6 dní 
po sobě jdoucích, má rodič nárok na vrácení 20% z měsíční paušální platby. V případě, že dítě navštěvuje DS 
v rámci níže uvedeného „Adaptačního programu“, má možnost si počet dnů, kdy byla DS uzavřena nahradit 
v následujících dvou měsících. Pokud využije náhrady, nemá pak rodič nárok na výše uvedenou 20% slevu 
z měsíčního paušálu.  
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Adaptační program (3 dny v týdnu) - v tomto programu nevzniká rodiči při onemocnění dítěte nárok na vrácení 
měsíční paušální platby. V případě volné kapacity DS je možné si po předchozí domluvě vybrat náhrady. 
 
 
Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit výši „školkovného“ dle aktuálních cen energií, vody a plynu. 
 
 
 
 

 
V Roudnici nad Labem dne ......................               ……………………………….                         …………..……………………………                                         
                                                                   zákonný zástupce dítěte                           za DS Pod Hradbami                 

 
 
 


