Sedmikrásek, z. s., zřizovatel Lesní mateřské školy Sedmikrásek (dále jen zřizovatel),
IČ: 04226585
Babice nad Svitavou 328
664 01 Babice nad Svitavou
Č. ú. 2200827693/2010 (Fio banka)

7krasek@gmail.com
www.sedmikrasek.cz
https://www.facebook.com/Sedmikrasek

zastoupený ……………………………………………………………………………., tel: ……………………………………….
a
zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče)
jméno a příjmení matky:
bydliště:
telefon:
e-mail:
jméno a příjmení otce:
bydliště:
telefon:
e-mail:
číslo bankovního účtu pro úhradu plateb:
zastupující
jméno a příjmení dítěte:
oblíbené oslovení dítěte:
datum narození:
zdravotní pojišťovna:
uzavírají k datu podpisu zřizovatele a rodičů tuto

SMLOUVU o péči o dítě
Součástí této smlouvy je též Provozní řád (dále též jen PŘ). Provozní řád je možné ze
strany zřizovatele jednostranně změnit, je však povinen jeho změny přehledným způsobem
oznámit rodičům e-mailem a na webových stránkách zřizovatele nejméně jeden měsíc před
účinností těchto změn. Provozní řád je vždy v aktuální a případně i navrhované podobě
zveřejněn na webových stránkách zřizovatele a v tištěné podobě je k dispozici též v zázemí
zřizovatele.
1. Přijetí, převzetí, odevzdání, omluvení a odhlášení dítěte
1. Dítě je do LMŠ Sedmikrásek přijato ke dni _________.
2. Podrobnosti ohledně převzetí, odevzdání, omluvení a odhlášení dítěte jsou definované
v Provozním řádu v čl. 2.3 až 2.5 (zápis, změna a ukončení docházky) a v čl. 4
(předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte).
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2. Provoz a program LMŠ Sedmikrásek
1. Rodiče svým podpisem potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým zázemím,
ochranným zázemím, prostorem pro hru v LMŠ Sedmikrásek a souhlasí s péčí o dítě
v těchto podmínkách.
2. Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu uvedenou v Provozním řádu (viz čl. 2.1
PŘ).
3. Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a
v prostorách LMŠ Sedmikrásek. Výlety, slavnosti a mimořádné akce probíhající mimo
Babice nad Svitavou či vyžadující dodatečné platby ze strany rodičů jsou do programu
zařazovány po dohodě s rodiči (viz čl 2.1 PŘ).
3. Povinnosti a práva zřizovatele
1. Zřizovatel se zavazuje zajistit plnohodnotnou předškolní péči a vzdělávání v souladu
s Pedagogickou koncepcí LMŠ Sedmikrásek.
2. Zřizovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí opatřeními, které
jsou upřesněné v Provozním řádu.
3. Zřizovatel poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem smlouvy
souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti zřizovatelem pověřenou osobou, která
má k poskytování první pomoci dostatečné znalosti.
4. Zřizovatel je povinen nakládat s osobními a důvěrnými informacemi o dítěti a rodičích
tak, aby nebyly dostupné třetí straně. Výjimkou je fotodokumentace aktivit LMŠ
Sedmikrásek, kdy zřizovatel může fotografie dítěte a rodičů využít pro propagaci svých
aktivit.
5. Zřizovatel má právo odstoupit od této Smlouvy do 15 dnů od oznámení důvodu k
odstoupení v případě že rodiče opakovaně nedodržují Provozní řád (např. úhrada
školkovného k určenému datu, čas přijímání a odevzdávání dítěte, závažné nedostatky
ve vybavení dítěte).
6. Zřizovatel je povinen dodržovat Provozní řád.
4. Povinnosti a práva rodičů
1. Rodiče jsou povinni písemně informovat zřizovatele o zdravotních, stravovacích a
dalších omezeních dítěte a to před zahájením docházky v přihlášce a poté bez
zbytečného odkladu kdykoli nastane změna v uvedených údajích.
2. Rodiče jsou povinni hradit náklady na péči v souladu s čl. 3 Provozního řádu. Částku je
možné platit hotově zřizovatelem pověřené osobě (viz seznam kompetencí na
webových stránkách zřizovatele), nebo převodem na účet viz. výše (pak rodič uvede
tento variabilní symbol ____ a do zprávy pro příjemce uvede jméno dítěte).
3. LMŠ Sedmikrásek předpokládá aktivní spolupráci s rodiči (viz čl. 5.5 PŘ), což spočívá
v rámci možností rodičů v účasti na rodičovských schůzkách, slavnostech, společných
výletech, pomocí s pracemi na pozemku školky apod.
4. Rodiče jsou povinni informovat zřizovatele o významných změnách v životě dítěte,
které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti.
5. Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám v souladu
s Provozním řádem.
6. Rodiče v souladu s Provozním řádem zajistí, aby dítě nenosilo do LMŠ Sedmikrásek
sladkosti, cennosti a domácí hračky.
7. Rodiče jsou povinni dodržovat Provozní řád.
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5. Další ustanovení
1. Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v této Smlouvě pro vnitřní
potřeby zřizovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
2. Text této smlouvy může být měněn pouze formou dodatků podepsaných oběma
stranami.
Podpisem smluvní strany potvrzují, že přečetli a souhlasí s obsahem smlouvy, že přečetli a
souhlasí s Provozním řádem a Základními doporučeními pro vybavení dítěte v LMŠ
Sedmikrásek.

V………………………………………………………………………….. dne ……………….

Podpis zákonného zástupce:

V…………………………………………………………………………. dne ……………….

Podpis zástupce zřizovatele:
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