
Lesní školka Lišákovo doupě (dále jen provozovatel)
Adresa: Kanice 1, 503 15 Petrovice
Telefon: +420 608 371 201
E-mail: monika@lisakovodoupe.com
IČO: 04394054
Číslo bankovního účtu: 4121261379/0800

a zákonní zástupce dítěte (dále rodiče):
Jméno, příjmení matky:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:

Jméno, příjmení otce:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:

Zastupující dítě:
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Zdravotní pojišťovna:

uzavírají k datu podpisu provozovatele a zákonného zástupce dítěte SMLOUVU O PÉČI O
DÍTĚ

1. Přijetí, převzetí, odevzdání, omluvení a odhlášení dítěte

1.1. Dítě je do Lesní školky Lišákovo doupě (dále jen LŠLD) přijato ke dni……

1.2. Při ranním příchodu přebírá dítě osoba pověřená provozovatelem
(průvodce/průvodkyně) za podmínky, že tato osoba vysloví souhlas s
převzetím dítěte (viz 1.4). Provozovatel nezodpovídá za dítě, které mu nebylo
osobně předáno rodičem či osobou zmocněnou rodičem - průvodce přebírá
zodpovědnost za dítě v okamžiku pozdravení se s dítětem.

1.3. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobou zmocněnou rodičem v čase
určeném v Provozním řádě.

1.4. Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního
onemocnění či takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí
v LŠLD.

1.5. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič elektronicky přes registrační
systém školky, a to nejpozději do 17 hodin předchozího dne. Nebude li dítě
nahlášeno v registračním systému, jsou zákonní zástupci povinni zaplatit
stravu i přesto, že nebyla dítětem odebrána.
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1.6. Náhradní návštěva je možná pro děti, které navštěvují školku ve sníženém
počtu dní.

Pokud rodič dítě omluví nejpozději do 17. hodiny předchozího dne docházky,
může využít náhradního termínu docházky do LŠLD v konkrétním měsíci.

1.7. Docházka dítěte do LŠLD je automaticky ukončena posledním dnem školního
roku před zahájením školní docházky dítěte.

1.8. V případě předčasného odhlášení dítěte je rodič povinen písemně informovat
provozovatele nejpozději měsíc předem. Provozovatel potvrdí písemně přijetí
oznámení o odhlášení dítěte.

2. Kauce

2.1. Rodič se zavazuje uhradit LŠLD nejpozději 7 dnů od podpisu této smlouvy
nevratnou kauci ve výši 2 000 Kč. Kauce slouží jako jistota na rezervaci místa
pro dané dítě v LŠLD na následující školní rok.

2.2. Nebude-li kauce včas uhrazena, je LŠLD oprávněna odstoupit od této
smlouvy a rezervované místo pro dítě uvolnit pro jiné uchazeče.

2.3. V případě, že dítě k docházce nenastoupí, propadá kauce ve prospěch LŠLD.

2.4. Z uhrazené kauce nevzniká rodiči právo na úroky.

3. Vyšší moc

3.1. 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 jejich
povinností, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat
(,,vyšší moc,,).

3.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy,
epidemie, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi
související jednání orgánů veřejné moci.

3.3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na
všechny známé skutečnosti, že poruší svou povinnost z této smlouvy, a to v
důsledku nastalé události třetí moci, je povinna bezodkladně informovat o
takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré
možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejich následků a k jejich
odstranění.

3.4. V případě nemožnosti plnit povinnost poskytování služby z důvodu vyšší moci
na straně LŠLD, vyvine LŠDL bez zbytečného odkladu veškeré úsilí, které lze



rozumně požadovat, za účelem zajištění poskytování výchovně-vzdělávacích
služeb alespoň v omezeném rozsahu alternativním způsobem či na
náhradním místě.

3.5. V případě nemožnosti poskytování výchovně-vzdělávacích služeb LŠLD nebo
jejich omezení z větší části z důvodu vyšší moci, je rodič oprávněn vyžadovat
slevu z příspěvku ve výši 20%

3.6. Pokud bude nemožnost nebo omezení poskytování výchovně vzdělávacích
služeb ze strany LŠLD z důvodu vyšší moci pokračovat i po uplynutí dvou
měsíců, dohodnou se LŠLD a zákonný zástupce na dalším spravedlivém
uspořádání vztahů s přihlédnutím k vyšší moci písemným dodatkem k této
smlouvě

3.7. Rodič souhlasí s tím, že v případě opatření orgánu veřejné moci souvisejícího
s vyšší mocí může LŠLD jednostranně změnit podmínky poskytování služeb,
především školní a provozní řád.

4. Provoz a program LŠLD

4.1. Rodiče svým podpisem potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým
zázemím, ochranným zázemím, s prostorem pro hru v LŠLD a souhlasí s
péčí o dítě v těchto podmínkách.

4.2. Rodiče potvrzují, že jsou seznámeni s faktem, že jsou do LŠLD přijímány děti,
které jsou očkovány dle individuálního očkovacího plánu a nemají proti tomu
výhrady.

4.3. Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu LŠLD uvedenou v Provozním
řádu, LŠLD. V případě opakovaného nedodržení včasných příchodů a
odchodů ze školky, vyhrazuje si LŠLD právo odstoupit od smlouvy.

4.4. LŠLD není v provozu v týdnu 23.12.2021 - 2.1. 2021 (vánoční prázdniny),
21.2. - 27.2. 2021 (jarní prázdniny) a 1.7. - 31.8.2021 (letní prázdniny, s
výjimkou příměstských táborů).

4.5. Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého
počasí a v prostorách LŠLD, dále s účastí dítěte na výletech, slavnostech a
mimořádných akcích, o kterých jsou předem informování (bod 5.3).

5. Povinnosti a práva provozovatele

5.1. Provozovatel se zavazuje zajistit plnohodnotnou předškolní péči a vzdělávání
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a
Vzdělávací programem LŠLD.

5.2. Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělání dětí.



5.3. Provozovatel informuje rodiče o plánovaných mimořádných akcích, termínech
rodičovských schůzek, nehodách a úrazech dítěte, změnách v provozním
řádu, vzdělávacím programu a dalších dokumentech týkajících se péče o
dítě.

5.4. Provozovatel informuje rodiče o vývoji dítěte formou osobního rozhovoru.

5.5. Provozovatel poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem
smlouvy souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti provozovatelem.

5.6. Poskytovatel má sjednané pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění.

5.7. Provozovatel má právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od oznámení
daného důvodu v případě že:

5.7.1. Rodiče neuhradí náklady na péči dítěte (viz 6.2) v termínu do 15. dne
měsíce následujícího po datu splatnosti.

5.7.2. Rodiče opakovaně nedodržují Provozní řád (např. čas přijímání a
odevzdávání dítěte).

5.7.3. Rodiče opakovaně nezajišťují vybavení dítěte ustanovené v
Základním doporučení pro vybavení dítěte.

5.7.4. Rodiče se více než dvakrát neúčastní rodičovských schůzek nebo bez
udání důvodu nenavštěvují společné akce s rodiči.

5.7.5. Nezpůsobilost dítěte k návštěvě LŠLD.

6. Povinnosti a práva rodičů

6.1. Rodiče jsou povinni písemně informovat provozovatele o zdravotních,
stravovacích a dalších omezeních dítěte a to před zahájením docházky a
poté kdykoliv nastane změna v uvedených údajích.

6.2. Rodiče jsou povinni hradit náklady na péči o dítě ve sjednané výši.

6.3. Filozofií lesních mateřských škol, z nichž vychází Vzdělávací program a
provozní řád, je propojení života rodiny s děním v LŠLD. Proto je žádoucí aby
rodiče aktivně spolupracovali se zástupci LŠLD, účastnili se rodičovských
schůzek, slavností, společných výletů, prací na pozemku atd.

6.4. Rodiče jsou povinni informovat provozovatele o významných změnách v
životě dítěte, které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto
informace nejsou poskytovány třetí osobě (viz 7.2).

6.5. Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče
se řídí základním doporučením  pro vybavení dítěte v LŠLD - viz provozní řád
LŠLD. Při nedodržení této povinnosti má provozovatel právo nepřijmout dítě
do denního  programu.



6.6. Rodič zajistí, aby dítě do LŠLD nenosilo sladkosti, více než jednu hračku,
cennosti, zbraně apod..

7. Další ustanovení

7.1. Rodiče souhlasí s pořizováním , uchováním a použitím fotografií za účelem
informování rodičů a veřejnosti  o činnosti v LŠLD.

7.2. Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v této smlouvě
pro vnitřní potřeby provozovatele v souladu s aktuální právní úpravou.
Provozovatel nebude poskytovat data třetí osobě bez vyžádání souhlasu
rodiče.

7.3. Součástí smlouvy jsou přílohy 1-2, které se rodič zavazuje přečíst, případně
doplnit (příloha 1).

Podpisem smlouvy rodič a provozovatel potvrzuje, že se seznámil, rozumí a souhlasí s jejím
obsahem.

Doporučené přílohy smlouvy:

1. Informace o zdravotním stavu dítěte
2. Provozní řád LŠLD

Dne:

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce:

Podpis provozovatele:


