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Lesní klub Březinka 

 

SMLOUVA O PÉČI O DÍTĚ 
 
 

Níže uvedené strany uzavírají k datu podpisu tuto smlouvu 

ve školním roce 2020/2021 

 

1. září 2020 – 30. června 2021 

 

Provozovatel: 

Lesní klub Březinka, z. s. 

Horní Čermná 251 

561 56 Horní Čermná 

 www. lesniklubbrezinka.cz 

tel. 603 721 724 

kontaktní osoba: Bc. Lucie Kolínská – předseda spolku 

 
 

Dítě 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………. 

 

Datum narození…………………………………………………………………………………. 

 

Zákonní zástupci dítěte (dále jen „rodiče“) 
 

Matka 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………... 
 

Bydliště…………………………………………………………………………………………. 

 

Kontakt (email, telefon)………………………………………………………………………… 

 

Otec 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………... 
 

Bydliště…………………………………………………………………………………………. 

 

Kontakt (email, telefon)………………………………………………………………………… 

http://www/
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1. Přijetí, převzetí, odevzdání dítěte 

1.1. Při ranním příchodu přebírá dítě osoba pověřená provozovatelem, která vysloví souhlas s 

převzetím dítěte (viz bod 1.4). Provozovatel neodpovídá za dítě, které mu nebylo osobně 

předáno rodičem či osobou rodičem zmocněnou. 

1.2. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě rodičem zmocněné. O tomto zmocnění musí 

rodič provozovatele předem informovat. 

1.3. Čas, do kdy je třeba dítě z LKB vyzvednout, je stanoven Provozním řádem. 

1.4. Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či 

takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LKB. Taktéž dítě nebude 

přijato k dennímu programu, pokud nebude mít přiměřené vybavení odpovídající klimatickým 

podmínkám. V těchto případech nemají rodiče nárok na náhradní docházku. 

 

2. Omlouvání, náhradní docházka 

2.1. Pokud se dítě nemůže dostavit do LKB je potřeba omluvit ho do 12h předcházejícího dne 

(na tel. 603 721 724 telefonicky nebo sms zprávou). V tomto případě bude celá částka 

převedena do následujícího měsíce. V ostatních případech není nárok na náhradní docházku. 

Pokud si náhradní docházku nestihne dítě v následujícím měsíci vybrat, již se do dalšího 

měsíce nepřevádí. 

 

3. Obědy 

3.1. Pokud se dítě nemůže dostavit do LKB je potřeba oběd odhlásit do 12h předcházejícího 

dne (na tel. 603 721 724 telefonicky nebo sms zprávou). V tomto případě se částka za oběd 

převádí do dalšího měsíce. 

3.2. Pokud rodič nestihne odhlásit oběd včas, (viz. předcházející bod) může si ho po 

předchozí domluvě s lektory LKB, vyzvednout v době oběda v zázemí LKB. 

 

4. Platby 

4.1. Rodiče platí provozovateli za pobyt svého dítěte v LKB příspěvek na provoz. 

Příspěvek na provoz za jeden den v LKB činí 240,- Kč. 

Stravné: 60,- Kč 

   Pokud LKB navštěvuje dítě dva a více dní v týdnu činí příspěvek na provoz za jeden den 

190,- Kč. 

   Pokud LKB navštěvují sourozenci, činí příspěvek na provoz za jeden den190,-Kč za 

každé dítě. 

  Příspěvek na provoz i stravné jsou splatné bezhotovostně na účet:2801501971 / 

2010 

Do zprávy odesílatel uvede příjmení dítěte a měsíc, za který je platba určena. 

4.2 Úhrada příspěvku na provoz a stravného je splatná vždy k 20. dni téhož kalendářního 

měsíce (částka za září se hradí do 20. září). Pokud do 20. dne nebude příspěvek na provoz a 

stravné uhrazeno, zákonný zástupce dítěte bude na tuto skutečnost upozorněn zodpovědným 

pracovníkem LKB a to telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem a vyzván k platbě. Pokud 

nebude příspěvek na provoz a stravné po výzvě uhrazeno do pěti kalendářních dnů, bude 

docházka dítěte k následujícímu měsíci ukončena. 

4.3 Ukázkový den se zákonným zástupcem dítěte je zdarma a bez stravy. 

4.4 V případě prodlení s placením příspěvku na provoz a stravného delším než jeden měsíc 

může být s okamžitou platností tato smlouva vypovězena, tj. ukončena docházka. Dlužné 

částky zůstávají závazkem i po skončení docházky dítěte do LKB. 
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4.5 V případě akcí pořádaných mimo zázemí LKB (například výlety, kulturní akce apod.) 

může být od rodičů vybírán předem mimořádný příspěvek za akci. Výši této částky sdělí 

pracovník LKB zákonnému zástupci dítěte min. 24h předem a ten finanční obnos předá 

pracovníkovi LKB při předávání dítěte v den konání akce. 

 

5. Provoz a program LKB 

5.1. Rodiče svým podpisem potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým zázemím, 

ochranným zázemím, prostorem pro hru v LKB a jeho okolím a souhlasí s péčí o dítě v těchto 

podmínkách. 

5.2. Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu LKB uvedenou v Provozním řádu. 

O veškerých změnách provozní doby budou rodiče předem informováni. 

5.3 Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a v 

prostorách LKB, a dále s účastí dítěte na výletech, slavnostech a mimořádných akcích s 

rodiči. O mimořádných akcích budou rodiče předem informováni. 

 
 

Práva a povinnosti provozovatele 

5.3. Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí pomocí opatření, 

která jsou upřesněna v Provozním řádu LKB. 

5.4. Provozovatel informuje rodiče o plánovaných mimořádných akcích, změnách v 

Provozním řádu, provozovatel také rodiče neprodleně informuje o případných nehodách a 

úrazech dítěte. 

5.5. Provozovatel informuje rodiče o dítěti formou pravidelných rozhovorů, které probíhají při 

přebírání dětí, a dále v individuálních termínech po domluvě pracovníků LKB s rodiči. 

5.6. Provozovatel poskytne v případě potřeby dítěti první pomoc. Rodič podpisem smlouvy s 

tímto poskytnutím první pomoci u svého dítěte souhlasí. 

5.7. Provozovatel nenese odpovědnost za zdravotní komplikace dítěte vzniklé z důvodu 

změny zdravotního stavu dítěte, o které nebyl rodiči informován. 

5.8. Provozovatel má právo vypovědět tuto Smlouvu s okamžitou platností v případě, že: 

 Rodiče neuhradí příspěvek na provoz a stravné ani v termínu jednoho měsíce po vypršení 

řádného termínu úhrady. 

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

ačkoliv je na to provozovatel opakovaně upozornil. 

 Rodiče opakovaně nezajišťují vybavení dítěte ustanovené v Provozním řádu, ačkoliv je na 

to provozovatel opakovaně upozornil. 

 Dítě je nezpůsobilé k pobytu v LKB – nesplňuje podmínky pro přijetí do LKB, které jsou 

stanovené v Provozním řádě LKB. 

 

6. Práva a povinnosti rodičů 

6.1. Rodiče jsou povinni písemně informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a 

dalších omezeních dítěte, a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane v uvedených 

údajích změna. 

6.2. Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na provoz a stravné. Výše příspěvku je součástí této 

smlouvy viz 4. Platby. O případné změně ceny příspěvku na provoz a stravného jsou rodiče 

informování nejméně 2 měsíce předem. 

6.3. Filosofií lesních mateřských škol, z níž vychází Provozní řád LKB, je propojení života 

rodiny s děním v LKB. Proto je žádoucí, aby rodiče aktivně spolupracovali se zástupci LKB. 
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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. 8.1.) 

6.5. Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí 

Provozním řádem LKB. Při nedodržení této povinnosti má provozovatel právo nepřijmout dítě 

do denního programu. 

6.6. Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do LKB hračky a cennosti. 

6.7. Rodiče svým podpisem této smlouvy potvrzují, že se seznámili s Provozním řádem 

Lesního klubu Březinka. 

6.8. Rodiče svým podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Lesní klub Březinka mohou 

navštěvovat děti očkované i neočkované povinným očkováním dle platné legislativy ČR. 

 

7. Další ustanovení 

7.1. Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v této Smlouvě pro vnitřní 

potřeby provozovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Provozovatel nebude data poskytovat třetí osobě bez souhlasu rodiče. 

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

7.3. Součástí smlouvy je Příloha 1, kterou se rodič zavazuje přečíst a doplnit požadované 

údaje. 

7.4. Podpisem smlouvy rodič a provozovatel potvrzují, že se seznámili, rozumí a souhlasí 

s jejich obsahem. 

7.5. O případných změnách skutečností uvedených rodiči v Příloze 1 se doporučuje 

neodkladně informovat provozovatele LKB. 

7.6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

V………………………….. 

 

Dne..................................... 

 

 

 

Podpis provozovatele: 

 
 

………………………. 

Bc. Lucie Kolínská 

předseda spolku 

 

 

Podpis rodiče: 

 

…………………….. 
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Příloha č. 1 

 

Informace o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích a dalších omezeních 

 

  Alergie: 

 
 

 

Prodělaná závažná onemocnění: 

 
 

 

 

Pravidelně podávaná medikace: 

 

 
Další osoby, které jsou oprávněny předávat/vyzvedávat dítě z LKB. 

Uveďte jméno a telefonní kontakt: 

.................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 
Souhlasím s pořízením fotodokumentace či videozáznamu mého dítěte pro potřeby LKB,které 

mohou být použity k prezentaci LKB na webových stránkách, facebooku, médiích apod. 

 
Prohlašuji, že informace zda poskytnuté jsou pravdivé a úplné. 

V.............................. dne .................................... 

 
Podpis rodiče: 

 
 

……………………….. 
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