
Projekt číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015476
Název: Dětský klub EDDA Čistá II

Smlouva o péči o dítě

Poskytovatel:
EDDA, z.ú., se sídlem Korbářova 319, 537 01 Chrudim.

IČ 27042235

Zastoupený Mgr. Ivanou Hrubou, ředitelkou.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v odd. U vl. 60

(dále jen“ poskytovatel“)

Matka/zákonný zástupce
Jméno a příjmení: .............................................................................................................
Datum narození: ...............................................................................................................
Bydliště (adresa trvalého bydliště): ..................................................................................
...........................................................................................................................................
(dále jen „rodič/zákonný zástupce“)

Otec/zákonný zástupce
Jméno a příjmení: .............................................................................................................
Datum narození: ...............................................................................................................
Bydliště (adresa trvalého bydliště): ..................................................................................
...........................................................................................................................................
(dále jen „rodič/zákonný zástupce“)

Dítě
Jméno a příjmení: .............................................................................................................
Datum narození: ...............................................................................................................
(dále jen „dítě“)

Poskytovatel a rodič/zákonný zástupce uzavírají tuto smlouvu dle § 1746 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě pečující osobou/osobami

poskytovatele. Péče o dítě zahrnuje vedle zabezpečení základních potřeb dítěte,
zejména péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

2. Poskytovatel bude poskytovat péči na této adrese:
ZŠ a MŠ Čistá u Horek, Čistá u Horek 236, 512 35 (dále jen „Klub“).

II. Doba trvání smlouvy



1. Na základě dohody smluvních stran se tato smlouva uzavírá na dobu trvání docházky
dítěte do zařízení ve školním roce 2020/2021, konkrétně po dobu trvání příměstského
tábora, na který je výše uvedené dítě přihlášeno.

III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a

je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory rodičů. Poskytovatel je povinen
dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá.

2. K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a
relevantní informace.

3. Poskytovatel má právo být informován o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a
zájmech.

4. Rodič podpisem smlouvy stvrzuje, že dítě je řádně očkováno nebo očkování probíhá
podle individuálního očkovacího plánu.

5. V případě nutnosti, zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která
by mohla ohrozit zdraví dítěte, pečovatelka/pečovatel neprodleně kontaktuje rodiče na
uvedeném kontaktu:
Tel:1..............................................................tel:2................................................................

6. Provozovatel zajišťuje úhradu nákladů na provoz a vybavení prostor klubu, na zajištění
mzdových nákladů a vybavení didaktickými pomůckami nezbytnými k poskytování péče o
dítě.

7. Provozovatel nehradí dětem stravné, ubytovací ani dopravní výdaje, ani provoz kroužků.
8. Péče o dítě v klubu je bezplatná.
9. Provozovatel vytváří dokumenty, kterými se děti a zákonní zástupci zavazují řídit.
10. Rodič souhlasí s využitím fotodokumentace činnosti klubu na propagaci v rámci

webových stránek, případně dalších propagačních materiálů.
11. Zákonný zástupce dítěte má povinnost nahlásit každou změnu ve vazbě na trh práce.

Nedoloží-li zákonný zástupce tuto povinnost a v důsledku toho se stane osobou
neuznatelnou pro tento projekt, uhradí za každý den docházky dítěte 200 Kč za období,
na které je vyloučen z projektu.

12. Veškeré záležitosti přesahující rámec této smlouvy, budou řešeny po vzájemné dohodě
obou zúčastněných stran.

13. Poskytovatel má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a úraz dítěte.
Toto úrazové pojištění nenahrazuje osobní úrazové a životní pojištění jednotlivce. Dítě,
respektive jeho zákonní zástupci, odpovídají klubu za škodu, která byla dítětem
způsobena a jejíž plnění bude pojišťovnou odmítnuto.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom výtisku.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemně. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět.

Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Čisté u Horek, dne V Čisté u Horek, dne

…………………………      ……………………………………..     …………………………………
Poskytovatel                             matka/zákonný zástupce              otec/zákonný zástupce


