
   

Sdružení dětí Veverka, s.r.o.    
se sídlem Seifertova 1042/14, 130 00 Praha 3 zapsané v Obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 
144989.   IČ: 28484860  DIČ: CZ28484860  bankovní spojení účet č.: 
2115577319/0800  kontaktní telefon +420 774 126 313   zastoupené paní 
Jarmilou Štecherovou, jednatelkou společnosti   (dále jen „Poskytovatel“)    
   
  
a    
pan/paní (otec/matka): ……………………………………………………………………………. 

narozen/a: ……………………………….……. , číslo OP/PAS: ……………………………….. 

trvale bytem:……………………………………………………………………………………….. 

přechodně bytem:…………………………………………………………………………………  

kontaktní telefony: (i)+420 ………….………….…., (ii) +420 …………..……………………...          

e-mail ………………………………………………………………………………………………  

jméno a příjmení dítěte: ………………………………………… narozeno :………………………. 

rodné číslo dítěte: ……………………….……………………  

(dále jen „Zákonný zástupce“ a „Dítě“) uzavírají níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tuto 

   
SMLOUVU O PÉČI O DÍTĚ č. 209...   

I.   
Předmět smlouvy a rozsah plnění   

   
Touto smlouvou se Poskytovatel zavazuje pro Zákonného zástupce provádět péči o Dítě.  Péče o 
Dítě spočívá zejména v:    
• zabezpečení jeho hlídání    
• organizování a umožnění jeho účasti při hrách a zájmových aktivitách pořádaných 

Poskytovatelem,    
• zajištění jeho hygienických potřeb    
• zajištění jeho stravování a odpočinku.    

 
Cílem péče o Dítě není nahradit rodičovskou péči, ale vytvořit Dítěti příjemné a zdravé prostředí 
obdobné prostředí rodiny a zabezpečit, aby doba strávená v zařízení Poskytovatele byla využita ve 



shodě s obecnými cíli rodičovské péče a výchovy, které Poskytovatel ve shodě se Zákonným 
zástupcem deklarují takto:    
• podporovat rozvoj osobnosti dítěte daného věku    
• podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji    
• podílet se na osvojování základních pravidel chování dítěte    
• podporovat získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte    
• vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání    
• vytvářet podmínky pro rozvoj nadání dětí, a to vše s přihlédnutím k fyzickým a duševním 

schopnostem a potřebám Dítěte.  
 
Péče o dítě bude poskytována v rozsahu:   

I. Celodenní měsíční péče - v době od  800 do 1600 ve všechny pracovní dny v kalendářním 
měsíci, včetně stravy   

II. Denní péče dle rozpisu – rozpis, specifikující dobu poskytování předmětu smlouvy je 
nedílnou součástí této smlouvy   

III. Dopolední měsíční péče – v době od 800 do 1200 ve všechny pracovní dny v kalendářním 
měsíci, plus stravné   

IV. Noční péče – v době od 1900 do 700hodin následujícího dne     

V. Víkendové péče v časovém rozsahu od …………….. Do ……..……. hodin v den 

……………….     

II.    
       Cena   služby, její splatnost a způsob její úhrady    

1. Za řádně poskytované služby dle čl. I této smlouvy náleží Poskytovateli odměna, jejíž výše 
byla stanovena dohodou obou smluvních stran takto:    

a) Celodenní měsíční péče: Kč 12.300, - za kalendářní měsíc (včetně DPH 21 %)   
b) Denní péče dle rozpisu ve výši: Kč 89,- za každou započatou hodinu + 21 %DPH (to činí  

a. 108,-Kč)   
c) Dopolední měsíční péče: Kč 6.800, - za kalendářní měsíc, každý všední den   

a. (včetně DPH 21 %)   
d) Udržovací poplatek při dlouhodobé nepřítomnosti 3.600, -Kč 
e) Noční péče: 125,- Kč/hod 1 dítě, 180,- Kč/hod 2 děti  
f) Víkendová péče: 1000,- Kč/den + noc 280,- Kč  
g) Pyžamová noc: 280,- Kč/dítě  
h) Domácí péče (hlídání v domácnosti): 150,- Kč za každou započatou hodinu, po   

2400 se hradí TAXI ze strany zákazníka    
i) Akce zařízení (divadlo, terapeutický pes, stříhání atd): jsou hrazeny zvlášť za měsíční  

částku + 140,- Kč, (keramika 50,- Kč)  
- kroužky – školkové děti 70,- Kč, kroužky – neškolkové děti 140,- Kč 

•  Strava se hradí ve výši: 108,- Kč/den (svačina, oběd, svačina) - (včetně DPH 21 %), (možnost 
nošení stravy vlastní, ohřejeme)    



          
2. V případě sjednání celodenní měsíční, denní nebo dopolední měsíční péče podle čl. I. písm.  

a) a b) a c) této smlouvy se Zákonný zástupce zavazuje uhradit dohodnutou Rezervační 
zálohu: Kč 3.500, -. Rezervační záloha bude zúčtována jako záloha na cenu služby za 
poslední měsíc, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.). Záloha se dává hotově na 
vystavení příjmového dokladu první den příchodu dítěte.    

3. Každá započatá hodina se započítává    
4. Cena za péči o Dítě podle odst. 1 písm. a) až c) je splatná do 8. dne následujícího měsíce.     

            Rezervační záloha podle odst. 2 písm. je splatná k prvnímu dni nástupu dítěte do dětského 
kolektivu a to hotově (na příjmový doklad)     
Platba bude provedena, buď bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele nebo v 
hotovosti k rukám jednatelky společnosti v pokladně společnosti proti příjmovému dokladu, 
není-li stanoveno jinak. V případě přechodných finančních problémů Zákonného zástupce 
může na základě písemné dohody obou stran dojít ke změně splatnosti ceny nebo jejímu 
rozdělení do více splátek (splátkový kalendář), jinak Poskytovatel garantuje místo pro dítě 
pouze následující 1 den. 

5. Poskytovatel má právo vymáhat za pozdní úhradu FA (za každý započatý den prodlení) 1 % 
z částky! 

6. Ceny jsou garantovány vždy do konce školního roku, tj. do 31.12. (od ledna 2013 jsme plátci 
DPH 21 %)    

7. Doba nepřítomnosti dítěte se neodpočítává. Pouze při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte lze 
sjednat individuálně udržovací poplatek. V případě celodenní měsíční péče se hradí pouze 
50% ze stanovené ceny, dva až tři dny v týdnu se mohou nahradit v daném nebo následujícím 
měsíci    

 
 

III.   
Povinnosti účastníků   

   
1. Zákonný zástupce je povinen    

1.1. Pravdivě informovat při návrhu smlouvy a po dobu její účinnosti Poskytovatele 
zejména o zdravotním stavu Dítěte, dietních omezeních, o jeho zvycích a jiných jemu 
známých důležitých skutečnostech, které jsou důležité pro zvážení vhodnosti péče o 
Dítě v zařízení Poskytovatele tak, aby bylo možné naplnění předmětu této smlouvy 
uvedeného v článku I. V případě, že Dítě má užívat léky předepsané lékařem, 
Zákonný zástupce je povinen Poskytovateli tuto skutečnost oznámit a dodat 
předepsané léky v patřičném množství, jakož i oznámit dávkování léku.    

1.2. Dodržovat tuto smlouvu a Provozní řád, zejména pak dohodnutý rozsah plnění, a 
zejména závazek přivádět a následně odvádět Dítě do/ze zařízení Poskytovatele včas.    

1.3. Zajistit, aby Dítě bylo při příchodu do zařízení Poskytovatele vhodně a čistě upravené 
a nevnášelo s sebou peníze, předměty z drahých kovů, elektroniku, drahé hračky nebo 
jiné cenné nebo nebezpečné věci (např. korálky a jiné drobné předměty, makety 
zbraní, předměty s ostrými hranami, předměty ze snadno rozbitných materiálů, živá 
zvířata).  Dále je povinen Dítě vybavit vhodným oblečením pro pobyt v budově i 
mimo ni (pískoviště), případně i náhradním oblečením.    



1.4. Informovat Poskytovatele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte 
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
dítěte nebo jeho pobytu v dětském kolektivu. Pokud je zákonnému zástupci dopředu  
známá krátkodobá nepřítomnost dítěte, oznámí tuto skutečnost a dobu nepřítomnosti 
neprodleně Poskytovateli    

1.5. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte přesáhne dobu 3 dnů, Zákonný zástupce 
projedná tuto skutečnost s jednatelkou Poskytovatele osobně v dostatečném předstihu, 
aby bylo možno upravit vyúčtování.    

1.6. V případě onemocnění Dítěte nebo některé z osob žijících s Dítětem ve společné 
domácnosti infekční nemocí je Zákonný zástupce povinován informovat  
Poskytovatele o této skutečnosti a po jeho nástupu předložit potvrzení od ošetřujícího 
lékaře, že je Dítě již zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.    

1.7. Zákonný zástupce bere na vědomí, že Dítě bude v kolektivu tvořeného dalšími dětmi, 
bude s nimi navštěvovat i kulturní a jiné akce mimo prostory Poskytovatele a může 
zde přijít do styku s dětskými nemocemi nebo jinými běžnými nemocemi (např. 
respirační onemocnění). Zákonný zástupce bere na vědomí, že Provozovatel, ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm žádat, nemá dispozice pro vytváření 
jiných než standardních hygienických podmínek a nemůže zabránit případnému 
onemocnění Dítěte. Zákonný zástupce nemá nárok na náhradu případné škody, která 
mu vznikne, v souvislosti s onemocněním dítěte, byť by bylo nepochybné, že se tak 
stalo nebo mohlo stát v souvislosti s jeho pobytem v zařízení Poskytovatele nebo v 
souvislosti s jeho účastí na akcích pořádaných Poskytovatelem.    

1.8. Platit včas v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. II. této smlouvě dohodnutou cenu 
služby.    

1.9. Zaplatit škodu vzniklou na straně Poskytovatele porušením výše uvedených 
povinností ze strany Zákonného zástupce, ať už uvedením nesprávných nebo 
neúplných skutečností, nebo jejich zamlčením, či neoznámením.    

1.10. Zaplatit včas v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. II. této smlouvě dohodnutou 
rezervační zálohu.    

1.11. Zaplatit smluvní pokutu ve výši uhrazeného a dosud nezúčtovaného rezervačního 
poplatku, pokud Dítě nezačalo docházet do zařízení Provozovatele nebo došlo k 
předčasnému ukončení docházky Dítěte, z důvodů jiných než zdravotních.    

1.12. Rodiče jsou povinni při podpisu smlouvy podepsat čestné prohlášení, že dítě se ve 
smyslu ust. § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že se Dítě nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci    

2. Poskytovatel je povinen    
2.1. V úzké součinnosti se Zákonným zástupcem určit vhodný režim dítěte a způsob a 

rozsah jeho stravování po dobu pobytu.    
2.2. Zajistit kvalitní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho 

osobnosti.    
2.3. Vytvořit fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při vzdělávání.    
2.4. Zajistit všem dětem rovná práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o 

právech dítěte.    
2.5. Vytvořit prostředí vhodné pro naplnění předmětu smlouvy, a to jak po stránce 

materiální, tak i personální.    



2.6. Dodržovat touto smlouvou stanovený rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.    
2.7. Neprodleně informovat Zákonného zástupce v případě onemocnění dítěte v průběhu 

dne a po dohodě s ním upravit režim pobytu dítěte. Za tímto účelem uvede Zákonný 
zástupce na sebe telefonický nebo jiný kontakt.    

2.8. Neprodleně informovat Zákonného zástupce v případě nařízené karantény.    
2.9. Neprodleně informovat Zákonného zástupce v případě že některé z ostatních dětí 

onemocní tzv. dětskými infekčními nemocemi.  
2.10. Přijímat stížnosti a podněty Zákonného zástupce a přijímat potřebná opatření, podávat 

potřebná vysvětlení.    
              

             IV.    
Účinnost smlouvy a výpovědní lhůty  

1.Smlouva se uzavírá na dobu:    
 neurčitou*     

 určitou do .....................................................................*    

s oboustrannou jednoměsíční výpovědní lhůtou, pokud není sjednáno jinak; tato lhůta počíná 
plynout od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní 
straně doručena písemná výpověď. Pro případ pochybností o datu doručení nebo pro případ 
zmaření doručení druhou smluvní stranou se ujednává tzv. náhradní doručení. Písemná výpověď 
se potom považuje za doručenou uplynutím pátého kalendářního dne od podání písemnosti k 
poštovní přepravě.     

2. Důvod výpovědi nemusí být uveden.     
3. Smluvní vztah lze kdykoliv ukončit vzájemnou písemnou nebo slovní dohodou obou 

smluvních stran.    
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledním z jejich účastníků.    

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem   ............................, který je současně prvním dnem 
poskytování služby poskytované v souladu s čl. I. této smlouvy, s výjimkou čl. II písm. f) a 
čl. III odst. 1.10, které nabývají účinnosti dnem platnosti smlouvy.    

6. Nedojde-li bez řádné omluvy k předání Dítěte v den označený jako den účinnosti smlouvy, 
má Poskytovatel právo od smlouvy písemně odstoupit.     

7. Poskytovatel může dále od smlouvy odstoupit okamžitě, pokud dojde ze strany Zákonného 
zástupce k závažnému porušení povinností uvedených v této smlouvě.     

            Za závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy se považuje zejména:      

A, uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů o zdravotním stavu dítěte    
B, soustavné narušování provozu zařízení Poskytovatele (např. pozdní přivádění    
nebo odvádění Dítěte ze/do zařízení Poskytovatele, dopředu neoznámené    
nepřítomnosti Dítěte, soustavná nepřítomnost Dítěte).   
C, Dítě je nezvladatelné či agresivní vůči ostatním dětem   
D, Prodlení s uhrazením platby za služby podle čl. II smlouvy přesahujícím 10 dní od 
původního termínu splatnosti nebo prodlení se splátkou podle splátkového kalendáře o 
více 2 dny.     
E, Zákonný zástupce může dále od této smlouvy odstoupit okamžitě, pokud dojde 
ze strany Poskytovatele k závažnému porušení povinností uvedených v č.I.III  
odst.2 této smlouvy   



V.   
Závěrečná ustanovení   

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.    

2. Za účelem upřesnění a praktického vymezení některých ustanovení této smlouvy vydává 
Provozovatel Provozní řád, který je volně přístupný v jeho prostorách a jehož stejnopis 
poskytne Provozovatel Zákonnému zástupci na jeho žádost.    

3. Stane-li se některé z ujednání této smlouvy neplatné, nemá tento stav vliv na platnost 
ostatních ujednání a smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatná 
ujednání novými ujednáními.    

4. Tuto smlouvu lze měnit číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami.    

5. Podpisem této smlouvy dává Zákonný zástupce Provozovateli souhlas se shromažďováním a 
zpracováním osobních údajů jeho a Dítěte v rozsahu nezbytném a vyžadovaném platnými 
zákony a s uvedením rodného čísla Dítěte v evidencích vyžadovaných platnými zákony.     

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvě rozumí a že smlouvu neuzavírají v tísni nebo za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 
vlastnoruční podpisy.    

   
Školka využívá od roku 2022 aplikaci Twigsee pro usnadnění komunikace ze strany školky s rodiči 
– fotografie, důležité informace, měsíční program, pyžamové noci, stříhání dětí, … 
 

a) Souhlasím k předání osobních údajů pro účely školky!!  
b) Souhlasím s uveřejňováním fotek mého dítěte ze společných školkových aktivit na 

stránkách Sdružení dětí Veverka a facebooku      ano       ne 

 

V Praze dne …………………………….   
   
   
   
   
……………………………………………        …………………………………………..    
                   Poskytovatel                              Zákonný zástupce   

                                                                                                             
www.mcveverka.cz  

 Facebook: Sdružení dětí veverka s.r.o.  
                          Mateřské centrum veverka 


