
 

 

 

Smlouva o poskytování služby péče o dítě  

MIMOŠKOLNÍ KLUB A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY „ROHÁČEK“ 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014367 

(dále jen „SMLOUVA“) 
 

 

uzavřená mezi: 
 
poskytovatelem:  LEADER ACADEMY o.p.s. 

zastoupeným:  Ing. Zdeňkem Machem, ředitelem   

adresa sídla:   Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách  

IČ:   291 22 970 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 
 
jméno matky: ...................................................................  datum narození: ...................................  

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

email: ………………………@……………………………… telefon: ……………………………………  

 

jméno otce: ......................................................................... datum narození: .................................  

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

email: ………………………@……………………………… telefon: ……………………………………  

jako zákonní zástupci nezletilého syna/dcery  
(dále jen „zákonný zástupce“)  

 

jméno dítěte:   .......................................................................  

datum narození:  ....................................  

bydliště:   ......................................................................................................................  

škola:    ...................................................................................................................... 

přechodný pobyt: ……………………………………………………………………………………...  

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1)  Předmětem smlouvy je zajištění mimoškolní péče o dítě v zařízení MIMOŠKOLNÍHO KLUBU 

(MŠK) v době školního vyučování od pondělí do pátku od 12:00 do 18.00 hodin nebo v době 

mimořádných opatření vlády (uzavření škol) i v době od 08:00 do 12:00 hodin  

a formou PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ (PT) v období prázdnin a volných dnů od pondělí  

do pátku od 07:00 do 18:00 hodin.  

2)  MŠK a PT budou probíhat v prostorách Komunitního centra ROHÁČEK na adrese  

ŠIROKÁ 35, 364 53 VALEČ, popř. na jiné adrese, kterou zástupce MŠK a PT sdělí zákonným 

zástupcům předem.  

II. PŘIHLÁŠKA DO MŠK a PT  

1) Zájem o docházku do MŠK a PT potvrdí zákonní zástupci podepsáním této smlouvy. 

Podpisem smlouvy oběma smluvními stranami nabývá smlouva platnosti. 

2) Služba mimoškolní péče o děti je poskytována bezúplatně.  
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III. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, dobu konání projektu MŠK a PT ROHÁČEK, nejdéle 

však do 31. 12. 2021.  

2) Prodloužení trvání smlouvy se nevylučuje, musí být projednáno oběma smluvními stranami a 

provedeno na základě písemného dodatku. 

3) Zákonní zástupci dítěte dodají poskytovateli potvrzení o návaznosti na trh práce,  

a to nejdéle v den nástupu dítěte do MŠK nebo PT. Daný tiskopis poskytne zákonnému 

zástupci poskytovatel (příloha č. 4).  

IV. ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ 

1) Poplatek za stravování dětí v MŠK (svačina, pitný režim): poskytováno bezúplatně.  

2) Poplatek za stravování dětí v PT (celodenní strava, pitný režim): 500Kč/týden. 

Zákonní zástupci se zavazují uhradit částku za stravu dítěte nejdéle v den nástupu dítěte do 

tábora a to v hotovosti v pokladně KC Roháček. Na základě úhrady poplatku bude zákonnému 

zástupci vystaveno potvrzení.  

3) Výše poplatku za stravné dětí je stanovena pro rok 2021. Poskytovatel může na další 

období stanovit jinou výši poplatku. V odůvodněných případech může být úhrada poplatku 

prominuta. O prominutí poplatku rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce komise 

poskytovatele. 

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1)   Poskytovatel se zavazuje:  

a)  zajistit péči o dítě ve smluvené době MŠK a PT 

b)  poskytnout dětem denně pitný režim a stravu (dle aktivity MŠK nebo PT)  

c) včas informovat zákonné zástupce a děti o organizovaných výletech, jakož i o nezbytném 

vybavení dětí na tyto akce  

d)  seznámit děti a zákonné zástupce s bezpečnostními pravidly a provozním řádem MŠK a PT 
  

 2)  Zákonní zástupci se zavazují:  

a) informovat zástupce MŠK a PT o zdravotním stavu dítěte, jakož i o všech změnách v jeho 

zdravotním stavu; případně o onemocnění v blízkém okolí dítěte nakažlivou chorobou,  

b) neprodleně informovat zástupce MŠK a PT (max. do 3 dnů od doby, kdy k nim došlo) o 

změnách týkajících se postavení zákonných zástupců na trhu práce,  

c) neprodleně informovat zástupce MŠK a PT o případných změnách v osobních údajích 

uvedených v této smlouvě (adresa bydliště, telefonické kontakty, e-mail, zdravotní 

pojišťovna),  

d) v případě rizikového či problémového chování dítěte se dostavit na výzvu MŠK a PT k 

projednání otázek souvisejících s nápravou jeho chování,  

e) řádně a včas omluvit dítě nejpozději v den nepřítomnosti do 8.00 hod. z účasti v MŠK 

a PT, akcí pořádaných MŠK a PT nebo změnách jeho doprovodu osobně,  

e-mailem:  kc@roh-valec.cz; telefonicky: 603 839 210 i SMS.  

V případě, kdy nebude dítě omluveno včas, nevrací se poplatek za neodebranou 

stravu (není možné odhlásit u dodavatele). 

f) umožnit zpracovávat a evidovat osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona  

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas se poskytuje na celé 

období docházky dítěte do MŠK a PT.   

 

VI. POBYT V MŠK a PT 

1)  Pověření zástupci MŠK a PT přebírají a odevzdávají děti dle rozsahu služeb či aktuálního 

upřesnění rodiči. Osobní převzetí jinou osobou než zákonným zástupcem musí být sjednáno 

písemně (jméno osoby může zástupce MŠK a PT ověřit dle osobního dokladu).  
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2)  Mimořádné překročení provozní doby MŠK a PT je zpoplatněno částkou 100,-Kč/hodina. 

3)  Zástupce MŠK a PT má právo vyloučit z docházky zjevně nemocné dítě na dobu do uzdravení 

(které bude ověřeno předložením lékařské zprávy / potvrzení od lékaře).  

4)  MŠK a PT nenese odpovědnost v souvislosti s podáváním léků dítěti. Pokud zákonní zástupci 

předají zástupci MŠK a PT písemný souhlas s podáním léku, je možná individuální domluva s 

veškerou zodpovědností na rodičích (příloha č. 2). V případě potravinové alergie či intolerance 

jsou rodiče povinni informovat zástupce MŠK a PT (příloha č. 3).  

5)  Zákonní zástupci prohlašují, že souhlasí s tím, aby se dítě zúčastňovalo akcí MŠK a PT a s 

tím spojených záležitostí (přeprava prostředky hromadné či smluvní dopravy, fotografování 

dětí a zveřejňování takto pořízených fotografií či videí na webových stránkách MŠK a PT, 

nástěnkách, letácích a periodikách).   

6)  Veškerá korespondence bude doručována formou elektronické pošty, dopisů na uvedené 

doručovací adresy. Výpověď smlouvy musí být zaslána formou doporučeného dopisu.   

7)  MŠK a PT si vyhrazuje právo informovat zákonné zástupce o potřebě uzavřít zařízení z 

důvodu jiných překážek (přerušení dodávek energie, vody, karantény aj.), přičemž o těchto 

mimořádných situacích bude informovat, pokud to bude možné, s dostatečným předstihem.  

VII. ZÁNIK SMLOUVY 

1)   Tato smlouva zaniká:  

a)  uplynutím doby stanovené v bodu III.1 

b)  písemnou výpovědí  

c)  opakovaným porušením závazků ze strany poskytovatele  

d)  zánikem organizace  

 

2)  Výpověď může zákonný zástupce podat pouze ze závažných důvodů (např. úraz dítěte, 

dlouhodobé onemocnění, stěhování, ztráta návaznosti na trh práce).  

3)   Poskytovatel může smlouvu vypovědět z důvodu porušení povinnosti zákonného zástupce 

stanovené v bodě III.3, prodlení úhrad plateb specifikovaných v bodu IV., déle než 21 dní po 

jejich splatnosti, při zjištění ztráty návaznosti na trh práce, která nebyla zákonným zástupcem 

oznámena či porušuje-li dítě provozní řád MŠK a PT.  

4)  Výpovědní doba se sjednává k poslednímu dni daného měsíce, kdy byla výpověď podána. Pro 

případ, že by se odeslaná zásilka vrátila odesílateli nazpět s uvedením poznámky 

doručovatele „nevyzvednuto“, „na uvedené adrese neznámý“ či jiné obdobné relace, má se za 

to, že zásilka byla řádně doručena uplynutím lhůty pro její uložení. 

VIII. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

1) Smlouva se řídí právním řádem České republiky, lze ji doplňovat pouze písemnými a v řadě 

číslovanými dodatky.  

2) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.  

3) Pro případ, že smlouva bude podepsána pouze jedním ze zákonných zástupců, 

prohlašuje tento, že obsah smlouvy projednal s druhým zákonným zástupcem, který mu 

za tímto účelem udělil souhlas s podpisem této smlouvy. 

 
Ve Valči dne   …………………  

 

 

 
......................................................  ………………………………..    …………………………… 
           za poskytovatele            zákonný zástupce         zákonný zástupce 


