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Smluvní strany: 
 
Prosperita Písek, z. s. 
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová 
značka L2007  
IČO: 72545097 
zastoupená:   Danou Jahodovou 
telefon:   +420 727 954 456 
e-mail:  prosperitapisek@seznam.cz 
dále jen „PP“ 
 
a 
 
jméno dítěte: 
jméno matky dítěte: 
jméno otce (bydlícího ve společné domácnosti): 
bytem: 
tel. čísla rodičů.: 
dále jen „RODIČE“, 
 

I. Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě navštěvující 1. stupně ZŠ,        
dále jen DK:  
 

 
II. Práva a povinnosti PP 

 
1) PP je povinna 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. 
2) PP je povinna dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. 
3) Všichni vychovatelé PP mají potvrzení od lékaře, že mohou pracovat s dětmi, a jsou 
zaměstnavatelem řádně pojištěny. Dětem zajistí zábavný a pestrý program. 
4) PP má právo být informována o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech. 
5) V případě zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která by mohla 
ohrozit zdraví dítěte, vychovatelka neprodleně kontaktuje rodiče na výše uvedeném 
telefonním čísle. 
6) V případě opakovaného porušování pravidel ze strany dítěte, zejména těch, které ohrožují 
bezpečnost jeho i ostatních dětí, má PP právo okamžitě dítě vyloučit z další účasti. V tomto 
případě bude vychovatelka kontaktovat rodiče, kteří si dítě ihned vyzvednou. 
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7) PP si vyhrazuje právo zakázat dětem přinášet do Dětského klubu  cenné věci (mobil, 
notebook, peníze…). V případě porušení tohoto zákazu, PP za odcizení či poškození těchto věcí 
nezodpovídá. 
 
 

III. Práva a povinnosti rodičů 
 

1) Rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu dětí, jejich potřebách a zájmech. 
2) Rodiče mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, postoji a rituály. 
3) Rodiče jsou povinni předložit povinné doklady o vazbě na trh práce a hlásit veškeré změny 
ve vazbě na trh práce do 3 dnů v době využívání projektu. V případě nenahlášení změny ve 
vazbě na trh práce a zjištění této situace ze strany PP, bude dítě vyloučeno ze všech aktivit. 
4) Rodiče jsou povinni vykazovat součinnost při vyplňování všech formulářů potřebných k 
projektu.  V případě odmítnutí této součinnosti, bude dítě vyloučeno ze všech aktivit  PP. 
5) Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu DK, případné výjimky jsou možné pouze dle 
předchozí domluvy. 
 
K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a relevantní 
informace. 
 

IV. Otevírací doba 
 
1) Provozní doba příměstského tábora o prázdninách je 8:00 – 16:00, otevírací doba Dětského 
klubu v průběhu školního roku je od 6:00 – 8:00 a od 12:00 – 19:00. 
2) V případě příměstských táborů je nutné dítě přivést nejpozději do 8:15, vyzvedávání je 
možné dle předchozí domluvy. 
3) V případě dětského klubu je možné dítě vyzvednout Harmonogramu docházky. 
4) Bude-li dítě vyzvedávat jiná osoba než rodič, je třeba tuto skutečnost sdělit písemně 
vychovatelkám udáním jména a čísla průkazu pověřené osoby. PP má právo ověřit totožnost 
pověřené osoby, příp. odmítnout vydání dítěte. Může-li dítě chodit domů v určený čas 
samotné, je nutno tuto skutečnost sdělit písemně vychovatelkám. 
5) Omlouvání dítěte z docházky provede rodič nejlépe den předem na telefonním čísle 
…………………………………... 
 

V. Stravování 
 
1) V případě příměstských táborů je zajištěna polední strava dítěte (hradí rodiče) a pitný režim. 
2) Dětský klub je poskytován zdarma a nezahrnuje stravu.  
 

VI. Závěrečná ustanovení 
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1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
2) Tato smlouva může být měněna, doplňována či upřesňována po dohodě smluvních stran 
pouze písemně. 
3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
4) Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o výše uvedeném obsahu připojují 
účastníci své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Písku  dne ........................ 
 
 
 
 
…………………………………………      …………………………………... 
Rodič         Prosperita Písek, z.s. 


