
SMLOUVA S RODIČI 
 
Donitra z.s., provozovatel lesního klubu V údolí (dále lesní klub V údolí) 
adresa: Osinalice 24/Medonosy, 277 21, Liběchov 
 
http://www.donitra.cz/lesni-skolka-v-udoli/ 
Kontaktní osoba: Renáta Trčková  
Email: renata.trckova@gmail.com 
Tel.: 732 760 796  
 
IČ: 26679175 
Č.ú.: 2901728428/2010 
 
a 
 
Zákonní zástupci dítěte (dále rodiče) 
 
jméno matky:  
 
bydliště:  
 
telefon: email:  
 
jméno otce:  
 
bydliště:  
 
telefon:  email:  
 
zastupující dítě 
 
jméno:  
 
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 lesního klubu V Údolí přijato ke dni …………. 
1.2. Při ranním příchodu přebírá dítě osoba pověřená provozovatelem 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. 
1.3. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem v čase určeném v 
Provozním řádu. 

http://www.donitra.cz/lesni-skolka-v-udoli/
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1.4. Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či 
takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a/nebo dalších dětí v lesním klubu V Údolí. 
1.5. Nepřítomnost dítěte nahlašuje rodič ideálně den před nepřítomností do 18h pomocí 
webové aplikace (odkaz předán formou doplňujícího emailu). V případě nefunkčnosti této 
aplikace pomocí sms pověřené osobě (průvodci - kontakty uvedeny ve sdílených 
dokumentech) 
1.6. Náhradní docházka do lesního klubu V Údolí je možná v souladu s Provozním řádem. 
1.7. Docházka dítěte do lesního klubu V Údolí je automaticky ukončena posledním 
dnem školního roku před zahájením školní docházky dítěte. 
1.8. V případě předčasného odhlášení dítěte je rodič povinen písemně či emailem 
informovat provozovatele 2 kalendářní měsíce předem. Provozovatel potvrdí písemně / 
emailem přijetí oznámení o odhlášení dítěte. 
 
2. Provoz a program lesního klubu V Údolí 
 
2.1.  Rodiče svým podpisem potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým zázemím, 
ochranným zázemím, prostorem pro hru v lesním klubu V Údolí a souhlasí s péčí o dítě v 
těchto podmínkách. 
2.2. Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu lesního klubu V Údolí, která je uvedena 
v Provozním řádu. 
2.3. Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a v 
prostorách lesního klubu V Údolí, s účastí dítěte na výletech, slavnostech a mimořádných 
akcích, o kterých jsou vždy předem informováni. 
 
3. Povinnosti a práva provozovatele 
 
3.1. Provozovatel se zavazuje poskytovat plnohodnotnou předškolní péči v souladu se 
Školním vzdělávacím programem lesního klubu V Údolí. 
3.2. Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí, které jsou 
upřesněné v Provozním řádu. 
3.3. Provozovatel informuje rodiče o plánovaných mimořádných akcích, termínech schůzek s 
rodiči, o nehodách a úrazech dítěte a dostatečně předem o plánovaných změnách v 
Provozním řádu a jiných dokumentech týkajících se péče o dítě. 

a) telefonicky (naléhavé informace týkající se např. zdravotního stavu dítěte, náhlé 
změny programu)  

b) e-mailem  
c) při osobní schůzce průvodců dětí nebo koordinátorky školky s rodiči – po vzájemné 

domluvě 
3.4. Provozovatel informuje rodiče o vývoji dítěte formou individuální schůzky s rodičem 
dítěte. 
3.5. Provozovatel / pověřená osoba poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Pokud to 
poskytovatel vyhodnotí jako nutné, zavolá Zdravotnickou záchrannou službu. Rodič 
podpisem smlouvy souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti provozovatelem / 
pověřenou osobou. 
3.6. Provozovatel má právo odstoupit od této Smlouvy do 20 dnů od oznámení daného 
důvodu v případě, že:  
       3.6.1. rodiče neuhradí školkovné (viz 4.3.) v termínu do 15 dnů po uplynutí řádného 
termínu platby tohoto příspěvku. 
       3.6.2. rodiče opakovaně nedodržují Provozní řád lesního klubu V Údolí (např. čas 
přijímání a odevzdávání dítěte). 
       3.6.3. rodiče opakovaně nezajišťují vybavení dítěte ustanovené v Provozním řádu a 



dokumentu Vybavení. 
       3.6.4. rodiče se více než dvakrát po sobě neúčastní rodičovských schůzek nebo bez 
udání důvodu nenavštěvují společné akce s rodiči (viz. 4.5) a brigády a vyhýbají se 
spolupráci na provozu lesního klubu. 
       3.6.5. dítě je nezpůsobilé k návštěvě lesního klubu V Údolí, což se může ukázat jak 
během adaptačního období nebo i v průběhu školního roku - dítě nespolupracuje, není 
schopno dodržovat bezpečnostní pravidla, není schopno aklimatizace a jeho další pobyt v 
lesním klubu by narušil jeho přirozený rozvoj. 
 
4. Práva a povinnosti rodičů 
 
4.1. Podpisem této smlouvy a zaplacením zálohy a kauce je dítě přijato do lesního klubu V 
Údolí. 
4.2. Rodiče jsou povinni písemně informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a 
dalších omezeních dítěte, a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane změna v 
uvedených údajích. 
4.3. Rodiče jsou povinni hradit příspěvky za péči o dítě (školkovné) podle dohodnuté 
docházky dítěte a dle Provozního řádu. 
4.4. Před zahájením docházky je složena záloha a kauce na první členský příspěvek v plné 
výši na první (záloha) a poslední (kauce) měsíc docházky.  
4.5. Filozofií lesních mateřských školek, z níž vychází i Provozní řád lesního klubu V Údolí, 
je propojení života rodiny s děním v zařízení péče o dítě. Toto je realizováno prostřednictvím 
účasti rodičů na rodičovských schůzkách, slavnostech, společných výletech, brigádách, 
aktivitách v zázemí lesního klubu V Údolí, apod. 
4.6. Rodiče jsou si vědomi skutečnosti, že nesou plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí 
ohledně péče o zdraví svého dítěte. Rodič byl informován o skutečnosti, že v kolektivu dětí 
lesního klubu V Údolí jsou přítomny děti, které absolvovaly kompletní očkování u svého 
dětského lékaře, ale zároveň se v kolektivu vyskytují také děti, které tato očkování nemají. 
Rodič svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s docházkou svého dítěte do lesního klubu V 
Údolí za těchto okolností a případná rizika s tím spojená ponese sám, nebude na lesním 
klubu V Údolí uplatňovat odškodnění za případnou újmu na zdraví svého dítěte. 
4.7. Rodiče jsou povinni informovat provozovatele o významných změnách v životě dítěte, 
které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče o dítě. Tyto informace nejsou 
poskytovány třetí osobě (viz 5.2.). 
4.8. Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí 
doporučeními pro vybavení dítěte uvedenými v Provozním řádu a v dokumentu Vybavení. 
Při nedodržení této povinnosti má provozovatel / pověřená osoba možnost nepřijmout dítě 
do denního programu. 
 
5. Další ustanovení 
 
5.1. Rodiče souhlasí s pořizováním, uchováváním a využitím fotografií za účelem 
dokumentace aktivit, informování rodičů a veřejnosti o činnosti lesního klubu V Údolí. Lesní 
klub V Údolí se zavazuje, že u fotografií nejsou uváděna jména dětí. 
5.2. 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. 
5.3. Rodiče souhlasí s tím, aby jméno jejich dítěte bylo v docházkovém systému viditelné pro 
všechny zúčastněné rodiče dětí, kteří mají do docházkového systému přístup. Zároveň tímto 
sám rodič uvidí na docházku ostatních dětí. 
5.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oběma stranami. 



5.5. Součástí smlouvy jsou přílohy 1 - 4, které se rodič zavazuje přečíst, případně doplnit 
(příloha 3, 4). Podpisem smlouvy rodič a provozovatel potvrzují, že se seznámili, rozumí a 
souhlasí s jejich obsahem. 
 
6. Podmínky ukončení Smlouvy 
 
Smlouva zaniká: 

a) k 30.6. školního roku, po kterém nastupuje dítě do školy. 
b) písemnou výpovědí ze strany rodičů, s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
c) na základě odstoupení od této Smlouvy ze strany provozovatele, viz 3.6. 
d) k libovolnému datu na základě písemné dohody provozovatele a rodiče. 

 
 
Přílohy Smlouvy: 

1. Provozní řád 
2. Vybavení - Základní doporučení pro vybavení dítěte v lesním klubu V Údolí  
3. Osoby zmocněné rodičem k vyzvedávání dítěte z lesního klubu V Údolí 
4. Souhlas s ošetřením 

 
 
 
 
 
 
 
V Osinalicích dne……………………..  
 
 
 
 
 
…………………………………………………         ………………………………………………… 
podpis zákonného zástupce                                          podpis předsedy z.s. Donitra 
 
 
 


