
 

 

  

 
 
 

MONTE KIDS 

 
Smlouva o poskytování výchovy a péče o dítě  

 
 
 Zákonný zástupce : 

Jméno a příjmení: 
 

 

Bytem: 
 

 

Datum narození: 
 

 

Email : 
Číslo mobilního telefonu: 

 

 
a 
 
Centrum volného času Praha 9,  z.s., IČ: 70849439,  
se sídlem Lovosická 610/21, Praha 9 - Prosek 
registrované Ministerstvem vnitra pod značkou VSD/1-1/44323/00-R, 
jednající prostřednictvím předsedkyně spolku paní Simony Vackové 
dále jen ,,CVČ“ 

I. 
Preambule 

1. Službu „péče o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky “ – v dětské 
skupině, bude CVČ poskytovat v provozovně na adrese Novoškolská 696, Praha 9. 
 
2. CVČ výslovně prohlašuje, že je pojištěno ohledně odpovědností vůči třetí osobě. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání péče o dítě: 
 

Jméno a příjmení: 
 

 

Datum narození: 
 

 

Trvale bytem: 
 

 

 
(dále jen „dítě“),  
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za něhož jednají zákonní zástupci. Nedílnou součástí této smlouvy je evidenční list 
dítěte s potvrzením od lékaře. Přílohy: evidenční list, od 1 z rodičů potvrzení o 
zaměstnání, z úřadu práce či studijní potvrzení, vnitřní pravidla DS, plán výchovy a 
péče. 
 
2. Obstaravatelská činnost spočívá v péči o dítě od 2 let do zahájení školní povinné 
docházky, kterou bude CVČ vykonávat prostřednictvím kvalifikovaných pečovatelek. 
Dítě bude předáno zákonným zástupcem do provozovny mezi 7.30 až 9.00. CVČ 
dítěti poskytne stravu dle měsíční objednávky rodičů. 
 

III. 
Povinnosti a oprávnění CVČ 

1. CVČ je zejména povinno: 

− řádně pečovat o svěřené dítě ve dnech takto (uveďte X, kde platí ano): 
 

Den: Dopoledne (7,30-12.30): 
Vyzvednutí 12.15-12.30 

Celý den (7:30 -17): 
Vyzvednutí od 15.00 do 16.50 

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek   

 

− CVČ za svěřené dítě v této době přebírá plnou odpovědnost, včetně 
případných vycházek mimo provozovnu,  

− řídit se pokyny zákonných zástupců a od těchto pokynů se může odchýlit jen 
tehdy, je-li to nezbytné v zájmu dítěte a zákonných zástupců a nemůže-li 
obdržet včas souhlas zákonných zástupců, 

− respektovat zdravotní stav dítěte a jemu přizpůsobovat denní režim péče o dítě, 

− respektovat výchovné zásady Montessori systému a respektujícího přístupu 
k dítěti. 

 
2. CVČ má právo: 

− vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu, a to čisté a zdravé a má 
právo odmítnout převzít dítě do péče v případě nesplnění těchto podmínek bez 
toho, že by ztrácela právo na odměnu za svou činnost, 

− odmítnout převzít dítě v případě, že u ní vzniknou překážky pro péči o dítě, 
např. technické problémy provozovny, nemoc většiny kvalifikovaných pečujících 
osob, na tuto skutečnost CVČ zákonné zástupce upozorní v co nejkratší možné 
době, 

− v průběhu dvouměsíčního zkušebního pobytu dítěte posoudit způsobilost dítěte 
v docházce do DS. Je možné po domluvě s rodiči ukončit docházku dítěte v DS.  

− vyzvat zákonného zástupce dítěte (telefonicky, případně emailem) k převzetí 
dítěte, které se během pobytu v zařízení CVČ stalo nezvládnutelným natolik, že 
by samo sobě nebo jiným dětem mohlo způsobit zranění.  Z tohoto důvodu má 
právo CVČ kdykoliv vyloučit dítě z DS.                                         
                                      

 
IV. 

Práva a povinnosti rodičů 
1. Zákonní zástupci jsou povinni: 
-     dodržovat vnitřní pravidla DS 
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− zúčastnit se informační schůzky  

− předávat dítě na docházku do školky včas v dohodnutou dobu, zdravé a čisté, 

− komunikovat s vedením školky emailem a dbát na předávání zpětné vazby 
vedení školky v případě jakýchkoliv obav či připomínek k provozu a chodu školky 

− na základě měsíčního předpisu plateb hradit paušální odměnu za péči o dítě ve 
sjednané výši a ve sjednaném termínu splatnosti, tj. na konci předešlého 
měsíce. 

− hradit poplatky za stravu dítěte ve sjednané výši a ve sjednaném termínu 
splatnosti 

− doložit veškeré změny u dítěte i zákonného zástupce dítěte  
 
2. Zákonní zástupci mají právo:  

− dávat CVČ závazné pokyny pro péči o dítě 

− kontrolovat činnost CVČ kdykoli během výkonu činnosti. 
 

V. 
 
Pro děti od 2 – 3 let : 
 
Při docházce 2x týdně ( dopoledne ):       3 490,- Kč 
Při docházce 3x týdně ( dopoledne ):       4 900,- Kč 
Při docházce každodenní ( dopoledne ):  7 000,- Kč 
Celodenní docházka 2x týdně :                 5 900,- Kč 
Celodenní docházka 3x týdně :                 7 900,- Kč 
Celodenní docházka každý den :              9 900,- Kč 
 
Pro děti od 3 let : 
 
Při docházce 2 x týdně(celodenní ) :        4 000,- Kč 
Při docházce 3x týdně (celodenní ) :        6 000,- Kč 
Při celodenní každodenní docházce :      8 000,- Kč 
 
 
 PLATBU LZE HRADIT MĚSÍČNĚ (VŽDY NA KONCI PŘEDEŠLÉHO  MĚSÍCE ) 
 NEBO POLOLETNĚ. 
      
 

2. Služby DS jsou poskytovány s částečnou úhradou ze strany rodičů. Odměna za 
obstarávání péče o dítě, se hradí převodem označeným variabilním symbolem 
(jménem dítěte v popisu příkazce, případně příjemce) na účet Centra volného času 
Praha 9 o. s. číslo : 43-2729490277/0100. Na začátku školního roku se hradí 
navíc jedno měsíční školné, poslední měsíc školné zaniká. 
 
3. Právo na odměnu vzniká CVČ dnem podpisu této smlouvy, bez ohledu na to, zdali 
dítě bude do péče CVČ předáno či nikoli. 
 
4. V případě nahlášené nemoci dítěte trvající jeden měsíc a déle, doložené 
potvrzením dětského lékaře, mohou zákonní zástupci dítěte požádat ředitele dětské 
skupiny o převedení zaplaceného školného na další období příslušného školního 
roku. Pokud docházka nebude v dalším pololetí pokračovat, nárok na vrácení 
zaplacené částky za docházku, kterou dítě neabsolvovalo, zaniká. Dítě s různou 
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docházkou má nárok po nemoci (doloženou lékařem) na náhrady během dvou 
měsíců. 
 
 
5. V případě výskytu mimořádných událostí způsobených vyšší mocí, kdy bude třeba 
provoz Dětské skupiny omezit nebo zcela uzavřít, bude odměna, resp. platba 
školného za dobu trvání mimořádných událostí snížena na nejnižší školné (3 490,- 
Kč / měsíc). O letních prázdninách je potřeba hradit toto snížené školné nebo se 
zúčastnit příměstských táborů, jestliže dítě pokračuje další školní rok v DS. 
 
 
 
 
 

VI. 
Obědy, svačiny a další služby  

 

1. CVČ se zavazuje zajistit pro děti v dětské skupině na celodenní docházku každý 
den oběd a 2 svačiny. Pro děti na půldenní docházku se CVČ zavazuje zajistit 1 
svačinu a oběd. 
 
2.Svačiny zákonní zástupci hradí v hotovosti v provozovně školky jmenované člence 
pedagogického sboru. Obědy se hradí zpětně na účet školky. 
 
Cena za oběd a 2 svačiny se stanovuje na 105Kč/den (oběd 65Kč, dvě svačiny 
40Kč). 
Cena za oběd a 1 svačinu se stanovuje na 85 Kč/den (oběd 65Kč, jedna svačina 20 
Kč). 
 
3. Objednávání obědů se řídí paušální nahlášenou docházkou dětí. V případě 
absence dítěte je nutné absenci nahlásit co nejdříve na mobilní telefon školky, aby 
oběd mohl být odhlášen. 
 
4. Obědy a svačiny se hradí 1x měsíčně – nejpozději do 10. dne měsíce 
následujícího po uplynulém měsíci, ve kterém byly obědy a svačiny konzumovány. 
 
 

VII. 
Doba a výpovědní lhůta 

 
1. Tato smlouva se sjednává maximálně na období jednoho školního roku a v tom 
případě platnost a účinnost smlouvy nastává 25. října 2021 do 31.srpna 2022.    
 
2. Kterákoli ze smluvních stran může písemně vypovědět příkazní smlouvu bez 
udání důvodů. V případě vypovězení příkazní smlouvy běží od doručení výpovědi 
příkazní smlouvy dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou jsou rodiče povinni hradit 
paušální odměnu za péči o dítě, i kdyby dítě do školky nedocházelo. Příkazní 
smlouva zaniká dnem následujícím po uplynutí výpovědní lhůty. 
 
Při nástupu do dětské skupiny během září je možné odstoupení od smlouvy, a to bez 
udání důvodů (písemnou formou), nevztahuje se dvouměsíční výpovědní lhůta. 
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3. Výpověď musí mít vždy písemnou formu. 
 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatky k této smlouvě mohou být uzavírány kdykoliv, pouze však po vzájemné 
dohodě obou stran a písemnou formou. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla vyhotovena 
podle jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek. 
 
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž obdrží 
po jednom každá ze smluvních stran. 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením GDPR. 
 
Se zveřejňováním fotek dítěte na webových stránkách nebo sociálních sítích 
souhlasím.  
 

 
V Praze dne  
 
 
 
 
podpis Zákonný zástupce dítěte      podpis ředitelka CVČ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


