DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVATELE
K UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
(dále též jen „smlouva“)
-

dle § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a

-

s ohledem na další ustanovení zákona zejména v souvislosti s nárokem na příspěvek na provoz
dětské skupiny ze státního rozpočtu.1

Obecně
Služba péče o dítě v dětské skupině je založena na soukromoprávním smluvním vztahu mezi
poskytovatelem a rodičem. Zákon stanoví povinné náležitosti, jednak pro ochranu zájmů slabší
strany (rodiče), jednak z důvodu nároku na příspěvek ze státního rozpočtu. Zařazení dalších
ujednání o úpravě vzájemných práv a povinností je na domluvě smluvních stran. Dobře
promyšlené formulace mohou předejít pozdějším nedorozuměním nebo dokonce vzájemným
sporům. Obecně platná jsou rovněž ustanovení občanského zákoníku.
Smluvními stranami jsou poskytovatel na straně jedné (tedy osoba nebo subjekt zapsaný
v evidenci poskytovatelů s uvedením fyzické osoby oprávněné jednat za poskytovatele při
uzavírání smlouvy, ne konkrétní dětská skupina) a rodič dítěte na straně druhé. Za rodiče se
pro účely zákona považuje i osoba, jíž bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě
do péče nahrazující péči rodičů (§ 3 odst. 1).
Předmětem smlouvy je poskytování služby péče o konkrétní dítě v konkrétní dětské skupině,
což je třeba ve smlouvě specifikovat.
Zákon o dětské skupině stanoví povinnou lhůtu pro uchování smluv včetně jejich příloh.
.
Povinnosti
• Smlouva je uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních před zahájením poskytování
služby.
•

Úvodem smlouva vymezuje dvě smluvní strany, kterými jsou:
1. poskytovatel zapsaný v evidenci poskytovatelů, zastoupený fyzickou osobou
oprávněnou jednat jeho jménem,
2. rodič dítěte.

•

Je přesně definován předmět smlouvy, kterým je poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině, přičemž je třeba konkretizovat
- o které dítě se pečuje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště),
- ve které dětské skupině se o toto konkrétní dítě pečuje (název dětské skupiny).

1

Všechny § uváděné v tomto textu se vztahují k zákonu č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů.
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•

Smlouva o poskytování služby péče o konkrétní dítě je součástí evidence dětí v dětské
skupině a poskytovatel ji včetně příloh uchovává po dobu 10 let od ukončení
poskytování služby péče o toto konkrétní dítě (§ 11 odst. 5 a 6).

Povinné náležitosti smlouvy dle zákona o dětské skupině
Zákon o dětské skupině stanoví, které záležitosti je nezbytné ošetřit ve smlouvě o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině za účelem splnění zákonných podmínek pro poskytování
služby.
❖ Místo poskytování služby
Ve smlouvě musí být uvedeno místo poskytování služby. Tímto místem jsou prostory
dětské skupiny na adrese uvedené v evidenci poskytovatelů.
Povinnost
• Smlouva obsahuje adresu dětské skupiny uvedenou v evidenci poskytovatelů – tato
adresa je místem poskytování služby.
❖ Čas poskytování služby
Časem se rozumí přesný den v týdnu a rozmezí hodin, kdy je dítě k docházce přihlášeno
a rodič má rezervováno kapacitní místo pro své dítě. (Příklad času poskytování služby:
pondělí, úterý a středa 8:00-16:00, čtvrtek a pátek 8:00-12:00.) Dle potřeb rodičů je rovněž
možné stanovit odlišné dny a/nebo čas na sudý/lichý týden, či odlišné dny a/nebo čas
na každý týden v měsíci. Lze uzavřít smlouvu i s obecným ustanovením, že dítě bude
docházet do dětské skupiny v provozní době dětské skupiny v případě volné kapacity, a to
včetně specifikace způsobu rezervování. Nikdy však nesmí být v jednom okamžiku
překročena počtem přítomných dětí kapacita dětské skupiny zapsaná v evidenci
poskytovatelů.
Po dobu hlášené nepřítomnosti dítěte může být místo obsazeno jiným dítětem.
Poskytovatel musí vždy vědět, komu bude v daný den a hodinu poskytovat službu, rodič
musí mít pro své dítě místo zajištěno, tedy nelze uzavřít více smluv na stejný den a čas
s tím, že pravděpodobně vždy nějaké dítě nebude přítomno.
Povinnost
• Smlouva obsahuje buď přesné dny v týdnu a přesné rozmezí času, kdy je dítě
k docházce přihlášeno a je pro něj rezervováno kapacitní místo, nebo ustanovení,
že dítě bude docházet do dětské skupiny v provozní době dětské skupiny v případě
volné kapacity s odkazem na způsob rezervování místa.
• Počet smluv uzavřených na stejný den a čas je omezen kapacitou dětské skupiny
zapsanou v evidenci poskytovatelů.
❖ Výše úhrady nákladů služby a způsob jejího placení
Dle § 6 může být služba péče o dítě v dětské skupině poskytována bez úhrady nákladů
nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů – tuto skutečnost je třeba ve smlouvě
uvést. V případě poskytování služby s úhradou nákladů musí smlouva obsahovat výši
2

úhrady a způsob jejího placení. Poskytovatel stanoví ceník za služby tak, aby byl dodržen
základní charakter služby dle § 2, tj. nevýdělečná činnost.2
Ve smlouvě by mělo být uvedeno, zda je financování této služby zajišťováno s využitím
příspěvku na provoz dětské skupiny. V takovém případě je úhrada nákladů rodičem dítěte
do 3 let věku (s překryvem do 31. srpna po 3. narozeninách) zastropována: maximálně
může činit 4 000 Kč měsíčně (popř. v dalších letech dle nařízení vlády v případě růstu
úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost).
Povinnost
• Smlouva obsahuje ustanovení, zda je služba poskytována bez úhrady nákladů nebo
s úhradou nákladů, a pokud s úhradou nákladů, její konkrétní výši a způsob placení.
• Dodržovat maximální výši úhrady nákladů rodičem u dětí ve pro které je v závislosti
na jejich věku stanovena, žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz dětské
skupiny.
Doporučení
• Jasně vymezit, zda a jak bude rodič hradit náklady za službu v případě delší nemoci
dítěte, při přerušení poskytování služby dle § 13a nebo v důsledku rozhodnutí
orgánů veřejné moci.
❖ Podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk
dítěte
Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby. Stravu může zajišťovat rodič
či poskytovatel dle ujednání ve smlouvě. Stravování zahrnuje i pitný režim a odvíjí se od
věku dítěte a délky jeho pobytu v dětské skupině. U dětí mladších 1 roku zajišťuje stravu
vždy rodič (§ 8). S podmínkami stravování souvisí také případná úhrada za stravu, pokud
je zajišťována poskytovatelem. Poskytovatel je v zájmu ochrany zdraví dětí povinen
dodržet související právní předpisy v oblasti hygieny potravin a předpisy upravující činnosti
epidemiologicky závažné.3
Povinnost
• Smlouva obsahuje ustanovení, zda stravu včetně pitného režimu zajišťuje rodič
či poskytovatel, a rovněž je zohledněna délka pobytu dítěte v zařízení a věk dítěte.
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Do úhrady za službu není započítána úhrada stravy zajišťované poskytovatelem, ani případné osobní hygienické
potřeby dítěte. Mimořádné akce typu mikulášská besídka, divadlo, výlet apod. je možné se souhlasem všech
rodičů realizovat nad rámec běžné úhrady za péči dle cen obvyklých v místě a čase, nesmí však podmiňovat
dostupnost služby. Také ohledně těchto dalších plateb je vhodné ujednat smluvně postup.
3
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti
potravin.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
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•

V případě zajištění stravy ze strany poskytovatele smlouva zároveň stanoví způsob
a výši případné úhrady za stravu rodičem.

Doporučení
• Seznámit rodiče s podmínkami konkrétního způsobu zajištění stravy, včetně
podmínek uchování, způsobu případného ohřevu, podání stravy apod a souhlasí
s nimi. Předpokladem je soulad s dotčenými právními předpisy.
• Ujednat postup v případě zjištění potravinových alergií či jiných stravovacích
omezení bez ohledu na čerpání příspěvku na stravu.
• Seznámit rodiče se subjektem, od kterého je odebírána strava.
• Informovat rodiče o tom, jak a na jakých principech je sestavován jídelníček.
• Jasně ujednat způsob odhlašování stravy v případě nepřítomnosti dítěte a následky
nedodržení stanovených termínů.
❖ Ujednání o dodržování vnitřních pravidel (viz také níže Přílohy smlouvy)
Povinnost
Smlouva obsahuje ustanovení, že se obě strany řídí vnitřními pravidly, která jsou
nedílnou součástí smlouvy.
Doporučení
• Uvést, jakým způsobem může rodič v průběhu poskytování péče podávat případné
podněty k úpravě vnitřních pravidel.
•

Zdůraznit některé části vnitřních pravidel ve smlouvě, např. způsob řešení situace,
kdy nebude dítě včas vyzvednuto rodičem, nebo způsoby a možnosti komunikace
o potřebách a vývoji dítěte.

❖ Ujednání o postupu při onemocnění dítěte
Rodič musí být srozuměn s postupem, že při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je
pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo
zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Rodič může pověřit další osobu/osoby, které jej
mohou zastoupit v případě, že není rychle k zastižení. Přitom je třeba pamatovat
na skutečnost, že této osobě budou sděleny informace o zdravotním stavu dítěte.
Povinnost
• Smlouva obsahuje ustanovení, že při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je
pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči
nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
Doporučení
• Stanovit povinnost rodiči, že do dětské skupiny bude přivádět jen dítě bez příznaků
onemocnění. Dále pak stanovit právo pečující osoby, aby dítě, které dle jejího
posouzení takové příznaky vykazuje, nepřijmout. V případě sporné situace se může
rodič zavázat doložit posouzení aktuálního zdravotního stavu dítěte lékařským
posudkem.
4

•

Stanovit postup pro případ, kdy rodič není rychle k zastižení (např. dítě lze předat
rodičem pověřené osobě).

❖ Doba trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy
Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou, přičemž tato skutečnost musí být
ve smlouvě jednoznačně uvedena. Smluvně musí být ošetřeny i případné změny smlouvy.
Povinnost
• Ve smlouvě je uvedeno, od kdy do kdy je platná. Změny jsou prováděny jen formou
písemných dodatků ke smlouvě (týká se také povinných příloh).
❖ Způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy
Ze smlouvy musí být jednoznačně patrné, jaké jsou způsoby jejího ukončení. Rovněž by
měly být definovány podmínky, za kterých bude případně smlouva vypovězena.
Zároveň je třeba přistupovat zodpovědně ke změnám poskytování služby jako takové.
Služba má rodičům umožnit slaďování pracovního a rodinného života, případné změny by
proto měly být oznamovány s dostatečným předstihem. Pokud poskytovatel hodlá ukončit
poskytování služby, je dle § 19 odst. 5 povinen s tím rodiče seznámit minimálně 3 měsíce
předem, a to vyvěšením na nástěnce určené pro rodiče, popřípadě také dálkovým
způsobem (webové stránky, facebookový profil apod.).
Povinnost
• Ve smlouvě jsou uvedeny způsoby ukončení smlouvy a podmínky případné
výpovědi smluvními stranami.
Doporučení
• Zvážit uzavření smlouvy se zkušební dobou, po které může být smlouva
prodloužena nebo jednou ze smluvních stran ukončena.
❖ Přílohy smlouvy
Nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou přílohy:
vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. Rodič jako hlavní vychovatel svého dítěte je tak
zcela prokazatelně seznámen s těmito základními dokumenty, kterými se řídí péče o jeho
dítě. Je vhodné, aby také v těchto dokumentech bylo uvedeno, kdy byly vydány a do kdy
mají platnost. Pokud dojde k jejich změně, je možné, aby rodiče převzali a schválili přílohy
v rámci dodatku ke smlouvě.
Povinnost
• Smlouva včetně verze, která je součástí evidence dětí, obsahuje tyto povinné
přílohy, včetně případných změn (aktualizace formou dodatků ke smlouvě).
•

Dodatek ke smlouvě je podepsán oběma smluvními stranami.
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Doporučení
• Dodatkem doplnit ke smlouvě celou novou přílohu, nebo v případě drobnějších
změn dodatkem doplnit pouze informaci o změněné části přílohy.
Vnitřní pravidla
Povinné náležitosti viz § 10. Novelou zákona došlo k některým změnám v této
oblasti. Nově je třeba, aby ve vnitřních pravidlech byly uvedeny provozní dny (§ 10
odst. 3 písm. f). U dětských skupin do 12 dětí je nezbytné ve vnitřních pravidlech
odstranit ujednání o frekvenci úklidu, pokud se liší od § 6 vyhlášky č. 350/2021 Sb.
Dodržování vnitřních pravidel se zároveň týká i oblasti provozního zabezpečení
v rámci standardů kvality (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb.).
Povinnost
• Ve vnitřních pravidlech jsou uvedeny údaje:
- identifikační údaje poskytovatele dle § 10 odst. 1,
- název dětské skupiny a její kapacita4,
- adresa místa poskytování služby,
- den započetí poskytování služby,
- podmínky poskytování služby včetně údajů o úhradě nákladů dle § 6
odst. 3,
- provozní dny.
• Vnitřní pravidla musí být zveřejněna na nástěnce určené pro rodiče,
popřípadě také dálkovým způsobem (webové stránky, facebookový profil
apod.).
Doporučení
• Zkontrolovat změny dle novely: uvedení provozních dnů a soulad úklidu
v dětské skupině do 12 dětí s § 6 vyhlášky č. 350/2021 Sb.
Plán výchovy a péče
Také požadavky na plán výchovy a péče zaznamenaly v souvislosti s novelou
určité změny. Doposud byl jeho obsah zcela v kompetenci poskytovatele
a kontrolován rodičem. V rámci standardů kvality péče byly stanoveny další
požadavky na jeho kvalitu, které se týkají jak plánu výchovy a péče jako
dokumentu, tak jeho naplňování v praxi. (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 350/2021 Sb.)
Povinnost
• Plán výchovy a péče (dále jen „PVP“) je zaměřen na rozvoj schopností,
kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte
a fyzický a psychický vývoj dítěte.
• Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo
omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti
4

Název musí obsahovat označení „dětská skupina“. Poskytovatel, jemuž oprávnění vzniklo do 30.09.2021, má
povinnost používat toto označení v názvu od 01.10.2024 (včetně zápisu do evidence poskytovatelů)
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•
•
•
•

•
•

•

dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový
a mravní vývoj.
PVP reflektuje věkové složení dětí.
PVP zohledňuje individuální potřeby každého dítěte vzhledem k jeho
zdravotnímu a psychickému stavu.
PVP nastavuje vhodné psychosociální podmínky výchovné péče v dětské
skupině.
PVP je založen na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem
dosáhnout jejich plného potenciálu, zejména kognitivní, sociální,
emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti.
PVP upravuje podmínky a způsoby zajištění péče v případě přijetí dítěte se
specifickými potřebami.
Část dne je vyhrazena pobytu venku (u dětských skupin s kapacitou 13-24
dětí se řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb., tj. pobyt venku zpravidla 2 hodiny
dopoledne, odpoledne dle délky pobytu dítěte v dětské skupině, v zimním
období dle počasí, v létě co nejvíce přenést péči do venkovního prostředí)
PVP musí být zveřejněn na nástěnce určené pro rodiče, popřípadě také
dálkovým způsobem (webové stránky, facebookový profil apod.)

Další skutečnosti, které se doporučuje uvést ve smlouvě
•

Závazek rodiče, že bude poskytovatele informovat o všech změnách v údajích, které
uvedl pro evidenci dětí v dětské skupině dle § 11 odst. 1.

•

Potvrzení rodiče, že si je vědom povinnosti dokládat změny ve zdravotní způsobilosti
dítěte do 10 dnů ode dne vzniku změny (§ 11 odst. 2).

•

V případech, kdy je žádáno o příspěvek na provoz dětské skupiny, potvrzení rodiče, že si
je vědom povinnosti oznamovat a dokládat změny týkající se vazby na trh práce do 10
dnů ode dne vzniku změny (§ 11 odst. 3). Smluvně je možné ujednat i častější aktualizaci,
než vyplývá ze zákona.

•

Informace pro rodiče, že údaje a dokumenty ke konkrétnímu dítěti obsažené v evidenci
dětí poskytovatel povinně uchovává po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče
o toto konkrétní dítě (§ 11 odst. 6) a že s doklady bude nakládáno dle pravidel pro
ochranu osobních údajů.

Povinné náležitosti smlouvy vzhledem k čerpání příspěvku ze státního rozpočtu
Zákon o dětské skupině stanoví vedle výše uvedených další podmínky, které je třeba smluvně
ošetřit, a to pro účely nároku na příspěvek na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
K tomu je třeba připomenout následující zákonná ustanovení týkající se čerpání příspěvku:
-

rodič uzavírající smlouvu, kterou se prokazuje obsazení kapacitního místa pro nárok
na příspěvek, musí doložit vazbu na trh práce (§ 20a odst. 2 a § 11, odst. 1 písm. i)
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-

a odst. 2 a 4). Příslušný doklad5 je součástí evidence dítěte, kterou vede
poskytovatel.
je-li služba poskytována s využitím státního příspěvku na provoz dětské skupiny, je
úhrada nákladů rodičem dítěte do 31. srpna po 3. narozeninách limitována měsíční
částkou 4 000 Kč. Částka nezahrnuje stravné.

Povinnosti
Obsazení kapacitního místa
•

Smlouva obsahuje konkrétní dny a časové rozmezí, kdy dítě obsazuje kapacitní místo.
Obsazenost kapacitního místa pro účely nároku na příspěvek se pak prokazuje touto
smlouvou. Nelze tedy uzavřít více smluv na stejný čas na jedno kapacitní místo.

•

Pokud nejsou ve smlouvě obsaženy konkrétní dny a časové rozmezí, obsahuje smlouva
alespoň obecné ustanovení o obsazení kapacitního místa dítětem (např. „dle volné
kapacity“). Současně je v tomto případě pro účely nároku na příspěvek poskytovatelem
vedena skutečná docházka dítěte, kterou bude podepisovat rodič.

•

Ze smlouvy je patrné, zda v případě absence dítěte plyne příspěvek na příslušné
kapacitní místo z obsazenosti tímto nepřítomným dítětem, nebo jiným dítětem, které
místo po dobu jeho nepřítomnosti dočasně obsadilo.6

Stravování
• Čerpá-li poskytovatel v rámci příspěvku na provoz dětské skupiny normativ na stravu
a poskytuje stravu i dítěti, jehož zdravotní stav podle potvrzení lékaře vyžaduje
stravovat se s omezeními v dietním režimu, obsahuje smlouva ujednání o podmínkách
dietního stravování (§ 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb.).7
5

Dokladem o vazbě na trh práce je:
a) pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního 5 vztahu nebo
služebního poměru rodiče (tedy např. potvrzení vydané zaměstnavatelem),
b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu,
c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce – krajské pobočky
Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání,
d) dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení rodiče, který je
osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

6

Když je dítě, obsazující kapacitní místo pravidelnou smlouvou, nepřítomné, místo je stále obsazeno jeho
smlouvou a poskytovateli za něj náleží příspěvek. Domluví-li se s rodičem, může poskytovatel po dobu
nepřítomnosti dítěte s pravidelnou smlouvou obsadit místo jiným dítětem-náhradníkem, na které nežádá
příspěvek. Pokud by poskytovatel chtěl žádat příspěvek na dítě-náhradníka, je třeba to smluvně ošetřit. Na obě
děti současně (dítě s pravidelnou smlouvou i dítě-náhradníka) příspěvek čerpat nelze. V případě, že místo
náhradníkem obsazeno nakonec nebude, příspěvek bude náležet na dítě, které obsazuje kapacitní místo
pravidelnou smlouvou. V pravidelné smlouvě musí být uvedeno, že po dobu nepřítomnosti tohoto dítěte může
být jeho kapacitní místo dočasně uvolněno. Je také nutné, aby byl jasně domluven způsob oznamování
nepřítomnosti i jejího ukončení, aby měly všechny strany o situaci (docházce) jasno, tj. poskytovatel, rodič dítěte
s pravidelnou smlouvou i případný rodič dítěte-náhradníka.
7

Poskytovatel není povinen dietní režim zajistit, v takovém případě však nelze žádat normativ na stravu.
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Doporučení
• S ohledem na příspěvek a jistotu, že nebude vyplacen neoprávněně, vyžadovat
potvrzení od rodiče, že si je vědom státní finanční podpory k péči o jeho dítě
v dětské skupině a ani on, ani druhý rodič neuzavřeli smlouvu na obsazení
kapacitního místa v jiné dětské skupině ve stejný čas.
• Vyžadovat potvrzení od rodiče, že si je vědom povinnosti plnit podmínku vazby
na trh práce (§ 11 odst. 1 písm. i) a povinnosti dokládat změny týkající se vazby na
trh práce do 10 dnů ode dne vzniku změny (§ 11 odst. 3).
• Vzhledem k nároku na příspěvek a jistotu, že nebude vyplacen neoprávněně,
vyžadovat od rodiče pravidelnou aktualizaci dokladu o vazbě na trh práce.
• Za účelem deklarace splnění podmínky zastropování úhrady od rodiče mladšího
dítěte uvést, že výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby
příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.
• Pokud poskytovatel žádá v rámci příspěvku i o normativ na stravu, uvést, že
poskytovatel zajišťuje stravu splňující příslušné výživové normy8.

8

Pro děti do třetích narozenin upravuje výživové normy vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, pro děti
od třetích narozenin včetně se jedná o vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
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