Smlouva o péči o dítě v dětském klubu
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………
dále jen „zákonný zástupce“ nebo „objednatel“

za nezletilého
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………
dále jen „dítě“ nebo „účastník“
a
Institut pro ženy, z.s.
Se sídlem Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 22691006
Zastoupen Ing. Renatou Ptáčníkovou
Kontaktní osoba: Anna Vyková, tel.: 773 40 80 91, email: kuky@vivaostrava.cz
dále jen „provozovatel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o péči o dítě v dětském klubu
1. Podpisem smlouvy se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z této
smlouvy. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem dětského klubu (dále také jen klub) a
zákonným zástupcem dítěte je zajištění účasti dítěte v dětském klubu.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a zákonnými zástupci dítěte při
zařazení dítěte do klubu, který je realizován v rámci projektu „Dětský klub jako součást
coworkingového centra“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000368 financovaného z Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
3. Účastníkem se rozumí dítě, které navštěvuje 1. stupeň ZŠ a jehož pobyt je podložen řádně
vyplněnou přihláškou. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny jejich zákonným
zástupcem. Zákonný zástupce dítěte přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných

smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká
okamžikem podpisu zákonného zástupce této smlouvě.
4. Pro zařazení dítěte do klubu musí každý z jeho rodičů, kteří s ním žijí ve společné domácnosti
splňovat jednu z následujících podmínek:
• je zaměstnaný (v tomto případě doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru s uvedením
doby trvání smlouvy)
• vykonává podnikatelskou činnost (doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálního pojištění)
• je nezaměstnaný, ale práci aktivně hledá (doloží potvrzení z úřadu práce o evidenci)
• je zapojen v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace (doloží potvrzení o studiu, potvrzení o účasti
na rekvalifikačním kurzu, popř. potvrzení o jeho úspěšném ukončení)
5. Poskytovatel bude zajišťovat péči o dítě v rámci provozní doby klubu. Klub je v provozu každý všední
den v době od 15:00 do 18:30 na této adrese: Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
(v coworkingovém centru Viva a rodinném centru Kukačka, 1. patro, vchod kavárna Laura Coffee).
6. Poskytovatel je povinen zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v souladu
s jeho potřebami a zájmy. Poskytovatel je povinen dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče
probíhá.
7. Účastník klubu je povinen dodržovat režim klubu a pokyny vedení. Především pak pokyny týkající se
bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat
ostatní účastníky akce. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel
vyhrazuje právo vyloučit jej. Účastník akce je povinen šetřit majetek v místě akce.
8. Zákonný zástupce je povinen před nástupem do klubu seznámit dítě přiměřeným způsobem s
provozním řádem.
9. Dítě je do dětského klubu přijato ke dni: …………………………………………..
10. Dítě bude docházet do klubu takto:
každý všední den
tyto dny v týdnu:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

nepravidelně dle potřeb rodičů – termíny budou vždy v dostatečném časovém předstihu,
nejpozději však den předem do 12:00, objednány písemně emailem na kuky@vivaostrava.cz,
telefonicky na 773 40 80 91 nebo ústně.

Přibližný čas příchodu dítěte do klubu:……………………………….
Přibližný čas odchodu dítěte z klubu:………………………………….
11. V případě potřeby zajištění vyzvednutí a doprovodu dítěte ze školy/školní družiny do klubu ze
strany provozovatele, bude k tomuto účelu sepsána mezi smluvními stranami smlouva.

12. V případě nutnosti, zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte, či nenadálé situace, která by mohla
ohrozit zdraví dítěte, pečovatelka neprodleně kontaktuje rodiče na uvedeném telefonním čísle.
13. Díky podpoře Evropského sociálního fondu je služba dětského klubu poskytována pro rodiče
zdarma. Službou zdarma se rozumí programové zajištění, pracovní materiály, pedagogický dozor,
pitný režim.
14. V klubu není zajištěna strava pro dítě. Dítě si musí nosit svačinky s sebou.
15. Rodiče souhlasí s pořizováním, uchováváním a využitím fotografií za účelem informování rodičů a
veřejnosti o činnosti klubu.
16. Provozovatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že rodiče či dítě opakovaně, závažně
nedodržují Provozní řád klubu.
17. Nedílnou součástí smlouvy je závazná přihláška dítěte obsahující doplňující informace o dítěti.
Zákonný zástupce má právo kdykoliv od závazné přihlášky odstoupit. Odhlášení účasti dítěte je
nutné provést písemně a doručit provozovateli.
18. Zákonný zástupce svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami
a zejména s PROVOZNÍM ŘÁDEM, který je přílohou této smlouvy, a souhlasí s nimi, poučí své dítě
přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto smluvní podmínky a pravidla uvedena v provozním řádu
respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto pravidel.
19. Smlouva je uzavřena na školní pololetí: ……………., konkrétně od ………………...…. do ……………..……….
20. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
výtisku.
21. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V ………………………dne…………………………

____________________________
zákonný zástupce dítěte

V…………………………dne………………………

___________________________
provozovatel

