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SMLOUVA O PÉČI O DÍTĚ 

 

SPOLEK SPOLU VENKU, z.s.,  

provozovatel Dětského lesního klubu Vrabčí hnízdo (dále provozovatel) 

Adresa: Hraniční 575/3, Ludgeřovice 747 14 

Telefon: 775 198 455 

Email: lsvrabcihnizdo@gmail.com 

IČ: 06964192 

Číslo bankovního spojení: 2901414410/2010 

 

A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE (dále rodiče) 

Jméno matky:  

Bydliště: 

Telefon:  

Email:  

Jméno otce:  

Bydliště: 

Telefon:  

Email:  

Číslo bankovního účtu (ze kterého budou chodit platby):  

 

ZASTUPUJÍCÍ DÍTĚ (dále dítě) 

Jméno dítěte: 

Datum narození:  

Zdravotní pojišťovna:                                                                                          

mailto:lsvrabcihnizdo@gmail.com
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Uzavírají k datu podpisu provozovatele a zákonného zástupce dítěte 

SMLOUVU o péči o dítě 

v Dětském lesním klubu VRABČÍ HNÍZDO 

 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Dítě je do Dětského lesního klubu Vrabčí hnízdo  (dále jen DLK Vrabčí hnízdo) přijato ke dni __________. 

1.2 DLK Vrabčí hnízdo přijímá do denního programu pouze děti řádných členů spolku Spolu Venku.  

1.3 Dítě je předáno do péče provozovatele za podmínek uvedených v PROVOZNÍM ŘÁDU DLK VRABČÍ HNÍZDO  

(dále PROVOZNÍ ŘÁD) a v čase uvedeném v PROVOZNÍM ŘÁDU. Provozovatel nezodpovídá za dítě, které mu 

nebylo osobně předáno rodičem či osobou zmocněnou rodičem.  

1.4 Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem v čase určeném PROVOZNÍM ŘÁDEM.  

1.5 Osoby, zmocněné rodičem, jsou vypsány v příloze této smlouvy. 

1.6  Docházka dítěte do DLK Vrabčí hnízdo  je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před 
zahájením školní docházky dítěte.  

 

1.7 Rodiče svým podpisem stvrzují, že se předem seznámili s PROVOZNÍM ŘÁDEM a respektují jeho znění.  

1.8 Rodiče svým podpisem stvrzují, že se předem seznámili s PEDAGOGICKÝM KONCEPTEM DLK VRABČÍ 

HNÍZDO, podle jehož principů bude veden program v DLK Vrabčí hnízdo.   

1.9 Dále se rodiče seznámili s hygienickým zázemím, ochranným zázemím, prostorem pro hru v DLK Vrabčí 

hnízdo a souhlasí s péčí o dítě v těchto podmínkách.  

1.10 Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu v DLK Vrabčí hnízdo, uvedenou v PROVOZNÍM ŘÁDU .  

1.11 Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a dále s účastí dítěte na 

výletech, slavnostech a mimořádných akcích, o kterých jsou předem informováni.  

2. Povinnosti a práva provozovatele 

2.1 Provozovatel se zavazuje zajistit plnohodnotnou předškolní péči a vzdělávání na základě vlastního Školního 

vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

2.2 Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí opatřeními, které jsou upřesněné v 

Pravidlech a zásadách bezpečnosti v DLK Vrabčí hnízdo – Krizovém plánu. 

2.3 Provozovatel informuje rodiče o plánovaných mimořádných akcích, termínech rodičovských schůzek, 

nehodách a úrazech dítěte, změnách v Provozním řádu a dalších dokumentech týkajících se péče o dítě. 

2.4 Provozovatel informuje rodiče dítěte a) telefonicky (naléhavé informace týkající se např. zdravotního stavu 

dítěte, náhlé změny programu) b) emailem a to každý týden v neděli c) při osobní schůzce po domluvě 
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2.5 Provozovatel poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem smlouvy souhlasí s 

poskytnutím první pomoci jeho dítěti provozovatelem. Provozovatel se zavazuje zajistit způsobilost pedagogů a 

asistentů pedagoga k poskytování první pomoci.  

2.6 Provozovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku a modely docházky dítěte do DLK Vrabčí 

hnízdo, které musí být nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslány emailem na adresu rodičů a oznámeny 

na webových stránkách DLK Vrabčí hnízdo. 

2.7 Provozovatel má právo odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od oznámení daného důvodu v případě že:  

2.7.1 Rodiče neuhradí náklady na péči o dítě – Provozní poplatek 

2.7.2 Rodiče opakovaně nedodržují organizační podmínky (např. čas přijímání a odevzdávání dítěte). 

2.7.3 Rodiče opakovaně porušují pravidla stanovené PROVOZNÍM ŘÁDEM. 

2.7.3 Rodiče opakovaně nezajišťují dostatečné vybavení dítěte - přes doporučení pedagogů.  

2.7.4. Rodiče se více než dvakrát po sobě neúčastní rodičovských schůzek nebo bez udání důvodu 

nenavštěvují společné akce s rodiči. 

2.7.5 Nezpůsobilost dítěte k návštěvě v DLK Vrabčí hnízdo.  

3. Povinnosti a práva rodičů 

3.1 Rodiče jsou povinni písemně-emailem informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a dalších 

omezeních dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane změna v uvedených údajích. 

3.2 V případě onemocnění dítěte nakažlivou nemocí jsou rodiče povinni informovat zástupce DLK Vrabčí hnízdo 

co nejdříve.  

3.3 V případě déle trvající absence dítěte je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání emailem upozornit 

koordinátorku DLK Vrabčí hnízdo. 

3.4 Rodiče jsou povinni uhradit náklady na péči o dítě  

na účet spolku Spolu venku: 2901414410/2010 (FIO)  

ve výši dle zvoleného modelu docházky na jeden měsíc dopředu a to do 20. dne předchozího měsíce. V případě 

absence dítěte v DLK Vrabčí hnízdo se platba členského příspěvku nevrací. Docházka a platba za prázdninové 

měsíce červenec a srpen (tzv. příměstské tábory) bude řešena dodatkem ke Smlouvě s rodiči – podle aktuálního 

zájmu během měsíce června. 

Pro školní rok 2018/2019 jsou stanoveny náklady na péči o dítě v této výši:  

Model docházky: 2 dny v týdnu 3 100 Kč 

Model docházky: 3 dny v týdnu 3 900 Kč 

Model docházky: 5 dnů v týdnu 5 600 Kč 

Provozovatel neposkytuje slevy pro sourozence. 
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3.4.1 Pokud rodič neuhradí platbu členského příspěvku ve stanovené výši, dítě ztrácí právo na docházku v DLK 
Vrabčí hnízdo. 

3.4.2 Rodič může požádat zřizovatele o navýšení četnosti docházky dítěte do DLK Vrabčí hnízdo podle 
stanovených modelů docházky. Provozovatel žádost do 5 dnů od jejího přijetí posoudí a oznámí rodiči, 
zda je taková změna s ohledem na kapacity a provoz DLK Vrabčí hnízdo možná a zároveň mu oznámí výši 
a další detaily doplatku členského příspěvku za navýšení četnosti docházky dítěte do DLK Vrabčí hnízdo. 
Dítě může zvýšit četnost docházky do DLK Vrabčí hnízdo až poté, co bude doplatek zřizovateli uhrazen. 

3.4.3 V případě snížení četnosti docházky dítěte do DLK Vrabčí hnízdo se platba členského příspěvku 
nevrací. 

3.4.4 Poměrná část již uskutečněné platby členského příspěvku se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě 
omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci, pokud se rodič a 
spolek Spolu venku nedohodnou jinak. 

3.5 Rodiče souhlasí se stravovacími podmínkami v DLK Vrabčí hnízdo a zavazují se uhradit náklady na stravu dle 

pravidel stanovených PROVOZNÍM ŘÁDEM.  

Poplatek za stravu činí 60 Kč za dítě na den 

3.6 Filozofií DLK Vrabčí hnízdo, z níž vychází program a PROVOZNÍ ŘÁD, je propojení života rodiny s děním v 

zařízení péče o dítě. Proto je žádoucí, aby rodiče aktivně spolupracovali se zástupci DLK Vrabčí hnízdo, účastnili 

se rodičovských schůzek, slavností, společných výletů, prací na pozemku DLK Vrabčí hnízdo apod.  

3.7 Rodiče jsou povinni informovat provozovatele o významných změnách v životě dítěte, které jsou podstatné 

pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nebudou poskytovány třetí osobě. 

3.8 Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám, podle doporučení, vypsaných 

v PROVOZNÍM ŘÁDU. Při nedodržení této povinnosti má provozovatel právo nepřijmout dítě do denního 

programu.  

4. Další ustanovení  

4.1  Rodiče prohlašují, že uvedené informace o dítěti, které jsou podmínkou přijetí dítěte do DLK Vrabčí 

hnízdo, obsahují přesné, pravdivé a úplné údaje. 

4.2 Rodiče byli obeznámeni a souhlasí s tím, že se programu DLK Vrabčí hnízdo mohou účastnit i děti, které 

nejsou řádně očkované. V případě zjištění výskytu nakažlivé či závažné nemoci či vypuknutí epidemie se 

provozovatel zavazuje neprodleně informovat rodiče. 

4.3 Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v této Smlouvě pro vnitřní potřeby 
provozovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel nebude data poskytovat třetí 
osobě bez vyžádání souhlasu rodiče. 

4.4 Informovaný souhlas s pořizováním, uchováváním a využitím fotografií za účelem informování rodičů a 
veřejnosti o činnosti  DLK Vrabčí hnízdo rodič vyjadřuje v Informovaném souhlasu, který je přílohou této 
smlouvy. 

4.5 Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oběma stranami. 

4.6 Součástí smlouvy jsou přílohy, které se rodič zavazuje přečíst, případně doplnit.  
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Podpisem smlouvy rodič a provozovatel potvrzují, že se seznámili, rozumí a souhlasí s jejím obsahem.  

Přílohy smlouvy:  

1. INFORMOVANÝ SOUHLAS s pořizováním fotografií v DLK Vrabčí hnízdo  
2. Seznam osob zmocněných rodiči k vyzvedávání dítěte z DLK Vrabčí hnízdo 

 

 

 

 

podpisy zákonných zástupců přihlašovaného dítěte  

 

 

Mgr. Tereza Sládečková, předsedkyně spolku Spolu Venku, koordinátorka DLK Vrabčí hnízdo 

 

Dne__________________                                              V_______________________________ 
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PŘÍLOHA ke Smlouvě č. 1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

s pořizováním, uchováváním a využitím fotografií 

Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. DLK Vrabčí hnízdo osobní údaje zpracovává k účelům, souvisejícím 

s běžným provozem školky. DLK Vrabčí hnízdo nebude shromážděná data  poskytovat třetí osobě bez vyžádání 

souhlasu rodiče. Postupujeme v souladu s nařízeními GDPR. 

Osobní údaje poskytujeme zdravotnickému zařízení v případě úrazu či akutního onemocnění.  

DLK Vrabčí hnízdo mimořádně pořizuje fotografie vašich dětí v průběhu denního programu. Tyto fotografie 

následně používá za účelem informování rodičů a veřejnosti o činnosti DLK Vrabčí hnízdo a  ke své prezentaci.  

Zveřejňované fotografie nejsou spojovány s dalšími osobními údaji vašeho dítěte. Fotografie nepředáváme 

žádné další třetí straně. V případě vašeho písemně vyjádřeného nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte 

zveřejňovány.  

 

Vyjadřuji:                                   SOUHLAS                                                       NESOUHLAS 

po dobu docházky se zveřejňováním fotografií dítěte pořízených během programu v DLK Vrabčí hnízdo, během 

slavností či na akcích pro veřejnost na webových stránkách. 

Vyjadřuji:                                   SOUHLAS                                                       NESOUHLAS 

po dobu docházky se zveřejňováním fotografií dítěte pořízených během programu v DLK Vrabčí hnízdo, během 

slavností či na akcích pro veřejnost na sociálních sítích (Facebook, Instagram). 

Vyjadřuji:                                   SOUHLAS                                                       NESOUHLAS 

s ukládáním společných fotografií dítěte do Kroniky klubu. 

Nehodící se škrtněte. 

Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoli změnit. 

  

Jméno a příjmení dítěte:  

 

Podpisy rodičů: _____________________________________________________________________________ 

Dne________________                                                                                                                    V_________________ 
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PŘÍLOHA ke Smlouvě č. 2 

SEZNAM OSOB ZMOCNĚNÝCH RODIČI K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ  

Z DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU VRABČÍ HNÍZDO 

 

Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________ 

 

Vyzvedávat mohou pouze osoby starší 18 let. 

Rodič ráno slovně oznámí průvodci kdo bude dítě vyzvedávat. 

 

Jméno a příjmení osoby            telefonní číslo               status k dítěti 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________      

 

Podpisy rodičů 

Dne________________                                                                                                                      V_________________ 

 


