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SMLOUVA O PÉČI O DÍTĚ 

Z města do lesa z.s., 

provozovatel lesního klubu Vlčí máky  

Sídlo: Muglinovská 278/31, Ostrava 

Email: info@vlcimakyostrava.cz 

IČO: 09428429 

Číslo bankovního spojení: 1033253797/6100 

A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE  

jméno a příjmení 

matky 

 

adresa bydliště  

telefon  

email  

 

jméno a příjmení 

otce 

 

adresa bydliště  

telefon  

email  

 

ZASTUPUJÍCÍ DÍTĚ (dále dítě)  

jméno a příjmení 

dítěte 

 

datum narození  

Zdravotní pojišťovna  

email  

 

 

 

 

 

 

Uzavírají k datu podpisu provozovatele a zákonného zástupce dítěte  
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SMLOUVU o péči o dítě 
v lesním klubu Vlčí máky  

1. Předmět a rozsah smlouvy, povinnosti zákonných zástupců 

- Dítě je do lesního klubu Vlčí máky přijato ke dni __________.  

- Dítě je předáno do péče provozovatele za podmínek uvedených v Provozním řádu 

lesního klubu Vlčí máky (dále jen provozní řád) a v čase uvedeném v provozním 

řádem 

- Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem v čase určeném 

provozním řádem. 

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

- Rodiče svým podpisem stvrzují, že se předem seznámili s provozním řádem a 

respektují jeho znění.  

- Dále se rodiče seznámili s hygienickým zázemím, ochranným zázemím, prostorem 

pro hru v lesním klubu Vlčí máky a souhlasí s péčí o dítě v těchto podmínkách.  

- Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu lesního klubu Vlčí máky uvedenou 

v provozním řádu .  

- 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.  

- Rodiče prohlašují, že uvedené informace o dítěti, které jsou podmínkou přijetí dítěte 

do lesního klubu Vlčí máky, obsahují pravdivé a úplné údaje.  

- Rodiče byli obeznámeni a souhlasí s tím, že se programu lesního klubu Vlčí máky 

mohou účastnit děti, které nejsou řádně očkované. V případě zjištění výskytu 

nakažlivé či závažné nemoci či vypuknutí epidemie se provozovatel zavazuje 

neprodleně informovat rodiče.  

- 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.  

- Zákonní zástupci se zavazují reagovat bezodkladně na podněty či sdělení lesního 

klubu Vlčí máky týkající se prospívání dítěte, jeho chování, zdravotního stavu apod. a 

spolupracovat s lesním klubem Vlčí máky podle jejích požadavků a doporučení 

 

2. Členský příspěvek, stravné a další platby 

- Podmínkou poskytování vzdělávání je členství jednoho ze zákonných zástupců ve 

spolku a řádné hrazení členského příspěvku spolku 

- Výše členského příspěvku činí měsíčně dle zvoleného typu docházky 

- Provozovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku a modely 

docházky dítěte do lesního klubu Vlčí máky, které musí být nejméně 2 měsíce před 

jejich účinností zaslány emailem na adresu rodičů a oznámeny na webových 

stránkách lesního klubu Vlčí máky.  

- Provozovatel má právo odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od oznámení daného 

důvodu v případě že: 

• Rodiče neuhradí náklady na péči o dítě  
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• Zákonní zástupci opakovaně nedodržují organizační podmínky 

(např. čas přijímání a odevzdávání dítěte) 

• Zákonní zástupci opakovaně porušují pravidla stanovené 

v provozním řádu.  

• Zákonní zástupci opakovaně nezajišťují dostatečné vybavení dítěte. 

• Zákonní zástupci se více než dvakrát po sobě nezúčastní brigád. 

• Dítě není způsobilé k návštěvě lesního klubu Vlčí máky. 

- Rodiče jsou povinni uhradit náklady na péči o dítě (na účet spolku Z města do lesa z.s. 

1033253797/6100) ve výši dle zvoleného modelu docházky na jeden měsíc dopředu a to 

nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky. Docházka a 

platba za prázdninové měsíce červenec a srpen bude řešena dodatkem ke Smlouvě s 

rodiči – podle aktuálního zájmu během měsíce června.  

- Výše školného se v závislosti na skutečné docházce dítěte nemění, na náhradu 

zameškaných dnů není nárok ani za ně nelze žádat slevu ze školného či jeho vrácení 

- Rodiče souhlasí se stravovacími podmínkami v lesním klubu Vlčí máky a zavazují se 

uhradit náklady na stravu dle pravidel stanovených v provozním řádu.  

 

3. Kauce 

- Zákonní zástupci se zavazují uhradit lesnímu klubu Vlčí máky nejpozději do 7 dnů od 

podpisu této smlouvy kauci ve výši jednoho školného. Kauce slouží jako jistota za 

rezervaci místa pro dítě v lesním klubu Vlčí máky. Z uhrazené kauce nevzniká právo na 

úroky. 

- Nebude-li kauce včas uhrazena, je lesní klub Vlčí máky oprávněn od této smlouvy 

odstoupit a rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiné dítě. V případě, že dítě ke 

vzdělávání nenastoupí, propadá kauce ve prospěch lesnímu klubu Vlčí máky. 

- Lesní klub Vlčí máky je oprávněn kauci jednostranně započíst na úhradu školného za 

poslední dva měsíce docházky dítěte dle této smlouvy. Kauci je lesní klub Vlčí máky 

oprávněn jednostranně započíst také proti jiným splatným pohledávkám za zákonnými 

zástupci. 

- V případě, že v dojde ke změně výše školného, mění se ode dne účinnosti navýšení 

školného odpovídajícím způsobem i výše kauce. 

- V případě, že započtením kauce, zvýšením školného nebo jiným způsobem dojde k tomu, 

že nebude uhrazena kauce ve smluvené výši, jsou zákonní zástupci povinni chybějící 

částku doplatit do sedmi dnů ode dne doručení výzvy k úhradě. 

 

4. Vyšší moc 

- Žádná smluvní strana není odpovědná za nesplnění povinnosti z této smlouvy, pokud toto 

nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné 

strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně 

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo 

překonat („vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména 

přírodní katastrofy, epidemie, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi 
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související jednání orgánů veřejné moci, včetně nařízení či doporučení orgánů vzdělávání 

přerušit 

- V případě omezení poskytování vzdělávání ze strany lesní klub Vlčí máky z důvodu vyšší 

moci nejsou zákonní zástupci zproštěni povinnosti hradit školné nebo oprávněni 

požadovat slevu ze školného či jeho vrácení.  

- Pokud bude nemožnost nebo omezení vzdělávání ze strany lesního klubu Vlčí máky z 

důvodu vyšší moci pokračovat i po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se lesní klub Vlčí 

máky a zákonní zástupci na dalším spravedlivém uspořádání vztahů s přihlédnutím k 

vyšší moci písemným dodatkem k této smlouvě. 

5. Trvání smlouvy 

- Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Vzdělávání bude poskytováno ode dne 

…………………… do okamžiku ukončení platnosti této smlouvy. 

- Zákonný zástupce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s dvouměsíční 

výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi.. Při podstatném zvýšení ceny mají zákonní zástupci právo od smlouvy 

odstoupit bez výpovědní doby. 

- Lesní klub Vlčí máky může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pakliže: 

a) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz lesního klubu 

Vlčí máky, 

b) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 

poradenské zařízení, 

c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné nebo stravné ve stanoveném termínu 

a nedohodne s lesním klubem Vlčí máky jiný termín úhrady. 

6. Závěrečná ustanovení 

- Podpisem této smlouvy zákonní zástupci stvrzují, že každý z nich je oprávněn jednat 

ve všech věcech souvisejících s touto smlouvou samostatně. K závazkům z této 

smlouvy jsou povinni společně a nerozdílně. 

- Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou, podepsanou 

dohodou všech smluvních stran. 

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. 

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jí. Na důkaz své 

skutečné vůle přistoupit k závazkům v ní obsaženým připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

Seznam příloh: 

1. Seznam osob zmocněných rodiči k vyzvedávání dítěte z lesního klubu Vlčí máky  

2. Informovaný souhlas s pořizováním fotografií v lesním klubu Vlčí máky  

3. Provozní řád lesního klubu Vlčí máky 
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Podpis otce dítěte____________________ 

Podpis matky dítěte____________________ 

Podpis koordinátora lesního klubu Vlčí máky__________________ 

V_______________________________  Dne_________________________ 
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Příloha č.1 

Pověřené osoby, které budou oprávněny vyzvedávat dítě z Lesního klubu Vlčí máky: 
 

jméno a příjmení  

status v rodině (vůči 
dítěti) 

 

datum narození  

adresa bydliště  

telefon  

 

jméno a příjmení  

status v rodině (vůči 
dítěti) 

 

datum narození  

adresa bydliště  

telefon  
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Příloha č. 2 

Informovaný souhlas s pořizováním fotografií v Lesním klubu Vlčí máky 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů 
dítěte pro potřeby LK Vlčí máky.  
Dalším možným využitím jsou pro potřeby zákonných zástupců dítěte/archivace v třídní 
knize/umístění na webu LK Vlčí máky/umístění na facebooku LK Vlčí máky.* 
 

Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoli změnit.  

 
*nehodící se škrtněte  

Jméno a příjmení dítěte: __________________ 

Podpisy rodičů: _______________________________________________________  

V_______________ Dne________________ 
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