
 

Smlouva o zajišťování péče o dítě

 
Smluvní strany: 
 
1) Poskytovatel:  Safari Baby Club
              se sídlem Mrštíkova 1122/40
                             IČ: 713 414 55
Rezortní identifikátor: 691 003 815
       Zastoupena: Kamilou Bucherovou, 
  (dále jen „ poskytovatel“)
 
 
2) Zákonní zástupci: 
 
Zákonný zástupce 1.: 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………..
Datum narození:…………………………………………………………………………
Bydliště:………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………………
 
Zákonný zástupce 2.: 
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………..
Datum narození:…………………………………………………………………………
Bydliště:…………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………………………………
(dále oba jen „zákonný zástupce“)
 
Dítě, jehož předškolní výchova je předmětem této smlouvy
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………
Datum narození:…………………………………………………………………………
Bydliště (je-li odlišné):.............................................................................……………….
Rodné číslo:..................................................................................
Zdravotní pojišťovna:........................................................................................................
Evidenční číslo dítěte:…………………………………………………………………..
(dále jen „dítě“) 
  

1 

 
Smlouva o zajišťování péče o dítě – Příměstský tábor 

3 – 6(7) let 

Safari Baby Club – mateřská škola  
se sídlem Mrštíkova 1122/40, Hradec Králové, PSČ: 500 09  

414 55 
815 

Kamilou Bucherovou, zřizovatelkou 
(dále jen „ poskytovatel“) 

……………………………………………………………………..
Datum narození:…………………………………………………………………………
Bydliště:………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………..

mail:……………………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………..
Datum narození:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
(dále oba jen „zákonný zástupce“) 

Dítě, jehož předškolní výchova je předmětem této smlouvy: 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………
Datum narození:…………………………………………………………………………

li odlišné):.............................................................................……………….
Rodné číslo:.......................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna:........................................................................................................
Evidenční číslo dítěte:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….. 
Datum narození:………………………………………………………………………… 
Bydliště:…………………………………………………………………………………. 
Telefon:………………………………………………………………………………….. 

mail:…………………………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………….. 
Datum narození:…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………...... 
Datum narození:………………………………………………………………………… 

li odlišné):.............................................................................………………. 
..................................... 

Zdravotní pojišťovna:........................................................................................................ 
Evidenční číslo dítěte:………………………………………………………………….. 



 

Poskytovatel a zákonný zástupce
péče o dítě v následujícím znění: 
 
 
 

Poskytovatel provozuje soukromou mateřskou školu
vzděláváním dětíod 3 do 6 (7) let 
 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat ve prospěch 
účinnosti této smlouvy a ve stanovené době dle této smlouvy péči o dítě spočívající v
předškolní výchově a poskytování 
se touto smlouvou zavazuje za provedené služby 
touto smlouvou (dále jen „školné“).
 
 
 
 

a) Provoz poskytovateleSafari Baby Club
6:30 hodin do 16:30 hodin. K předškolní výchově 
tří let do šesti (sedmi) let. 
 

b) Péče o dítě a jeho předškolní vzdělávání bude poskytována na adrese sídla poskytovatele 
Mrštíkova 1122, Malšovice, Hradec Králové
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ný zástupce uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o zajišťování 

 

 
Preambule: 

 
l provozuje soukromou mateřskou školu zabývající se výchovou a předškolním 

let věku.  

 
 
 

I. 
Předmět smlouvy: 

 
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat ve prospěch zákonného zástupce

a ve stanovené době dle této smlouvy péči o dítě spočívající v
předškolní výchově a poskytování stravování sjednaného touto smlouvou.Zákonný zástupce

za provedené služby poskytovatele řádně hradit úplatu sjednanou 
louvou (dále jen „školné“). 

II. 
Provoz poskytovatele: 

 
Safari Baby Club – mateřská škola je zajišťován v pracovních dnech od 

předškolní výchově a vzdělávání jsou přijímány děti ve věku 

Péče o dítě a jeho předškolní vzdělávání bude poskytována na adrese sídla poskytovatele 
Malšovice, Hradec Králové 500 09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smlouvu o zajišťování 

výchovou a předškolním 

zákonného zástupce ode dne 
a ve stanovené době dle této smlouvy péči o dítě spočívající v jeho 

Zákonný zástupce 
řádně hradit úplatu sjednanou 

pracovních dnech od 
děti ve věku od 

Péče o dítě a jeho předškolní vzdělávání bude poskytována na adrese sídla poskytovatele 



 

Určení výše a způsobu úhrady školného:

 
Poskytovatel a zákonný zástupce 
školného – prázdninový provoz školní rok 
 

o 28. 6. -2. 7. = Pohádkový týden
o 5. 7. -9. 7. = Sportovní týden
o 12. 7. -16. 7. = Objevitelé
o 19. 7. -23. 7. = Cestovatelský týden
o 26. 7. -30. 7. = Lesní školka

 
o 2. 8. -6. 8. =Pirátský týden
o 9. 8. -13. 8. =Týden povolání
o 23. 8. -27. 8. = Týden plný her

 

* Vybrané týdny označte. 
 
 
 
Docházka dítěte celodenní: školné 
 
 

a) Každá další hodina nad časový rozsah 
 

b) Zákonný zástupce se zavazuje platit poskytovateli 
to dle sjednané ceny viz výše. Poskytovatel si vyhrazuje právo 
stravného v průběhu trvání této smlouvy, s
souhlasí. O změně výše úhrady
zástupce informovat včasným zveřejněním aktuálního ceníku na webo
poskytovatele a zveřejněním v prostorách, v
 

c) Částkaúhrady nákladů je splatná nejpozději 
musí být platba na účtu MŠ).
2500212025/2010. 
 

d) Zákonnému zástupcibude zasílán na e
platbě školného je povinnost uvést variabilní symbol, který je součástí pokynu k platbě.
 

e) Zákonný zástupce se zavazuje 
svého dítěte v MŠ. Nezaplacení 
být důvodem k okamžité výpovědi této smlouvy ze strany poskytovatele bez výpovědní doby. 
Tím není dotčeno právo poskytovatele na smluvní úrok z
za každý den prodlení. 
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III. 

Určení výše a způsobu úhrady školného: 
Děti3 – 6(7) let 

zákonný zástupce se dohodli na variantě docházky včetně stanoveného 
prázdninový provoz školní rok 2020/2021  na období 

= Pohádkový týden 
Sportovní týden 

Objevitelé 
= Cestovatelský týden 
= Lesní školka 

=Pirátský týden 
=Týden povolání 

= Týden plný her 

školné 1.700,- Kč za týden. 

další hodina nad časový rozsah – školné 100,- Kč/započatá hodina. 

platit poskytovateli úhradu nákladů za svěření dítěte do péče 
Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši úhrady školného a 

průběhu trvání této smlouvy, s čímž zákonný zástupce podpisem této smlouvy 
souhlasí. O změně výše úhrady školného či stravného je poskytovatel povinen zákonného 
zástupce informovat včasným zveřejněním aktuálního ceníku na webových stránkách 

prostorách, v nichž je služba péče o dítě v MŠ poskytována.

Částkaúhrady nákladů je splatná nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ (v tento den již 
musí být platba na účtu MŠ). Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na číslo účtu 

zasílán na e-mail pokyn k platbě s částkou, kterou má uhradit. Při 
platbě školného je povinnost uvést variabilní symbol, který je součástí pokynu k platbě.

Zákonný zástupce se zavazuje dodržovat termín úhradynákladůi v případě 
placení úhrady nákladů či nedodržení termínu úhrady nákladů může 

okamžité výpovědi této smlouvy ze strany poskytovatele bez výpovědní doby. 
poskytovatele na smluvní úrok z prodlení ve výši 1% z 

variantě docházky včetně stanoveného 

adů za svěření dítěte do péče a 
hrady školného a 

čímž zákonný zástupce podpisem této smlouvy 
či stravného je poskytovatel povinen zákonného  

vých stránkách 
MŠ poskytována. 

(v tento den již 
evodem na číslo účtu 

částkou, kterou má uhradit. Při 
platbě školného je povinnost uvést variabilní symbol, který je součástí pokynu k platbě. 

 nepřítomnosti 
nákladů může 

okamžité výpovědi této smlouvy ze strany poskytovatele bez výpovědní doby. 
 dlužné částky 



 

f) V případě řádně omluvené absence dítěte 
dny v průběhu následujících dvou měsíců, 
 
 
 

g) V případě 100 % absence bude zákonnému zástupci vráceno 20% 
uhrazeného školného, nedohodnou
 

h) Řádně omluvenou absencíse rozumíoznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. 
předchozího pracovního dne. Odhlášení dítěte je možné pouze přes rozhraní pro rodiče 
(www.safariclub.cz/rodice), což podpisem této smlouvy 
Přihlašovací údaje budou zákonnému zástupci

 

a) Poskytovatel se zavazuje zajistit dítěti celodenní stravu v
a odpolední svačina, a dále zajistit 
zajištění stravy včetně pitného režimu 
pokrmů bude odpovídat nutričním hodnotám.
 

b) Cenastravy (oběd, 2 svačiny, celodenní pitný režim)
…..,- Kč za den a je splatnánejpozději k
bankovní účet dodavatelestravy č. 
platbou.  
 

c) Poskytovatel je oprávněn zajišťovat v
dodaných jinými subjekty. 

 
d) V případě nemoci lze dítěti vyzvednout oběd do přepravníku pouze 1. den.
 
e) Peníze za stravu vrací dodavatel pouze za řádně omluvené dny
 
f) Řádně omluvenou absencí se rozumíoznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. 

předchozího pracovního dne. Odhlášení dítěte je možné pouze přes rozhraní pro rodiče 
(www.safariclub.cz/rodice), což podpisem této smlouvy zákonný zástupce akceptuje. 
Přihlašovací údaje budou zákonnému zástupci
 

a) Poskytovatel nese odpovědnost za dítě od okamžiku, kdy muje dítě předáno oprávněnou 
osobou, až do okamžiku, kdy dítě předá zpět oprávněné osobě. 
fyzické převzetí či předání 
poskytovatelem. 
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omluvené absence dítěte má zákonný zástupce možnost nahradit si max. 2
průběhu následujících dvou měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

případě 100 % absence bude zákonnému zástupci vráceno 20% z celkové částky 
hrazeného školného, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

se rozumíoznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. 
Odhlášení dítěte je možné pouze přes rozhraní pro rodiče 

), což podpisem této smlouvy zákonný zástupce 
zákonnému zástupci zaslány na e-mail uvedený v této smlouvě. 

 
 
 

IV. 
Určení výše stravného: 

 
Poskytovatel se zavazuje zajistit dítěti celodenní stravu v rozsahu: dopolední svačina, oběd 

a dále zajistit pitný režim dítěte po celý den. Způsob a podmínky 
včetně pitného režimu závisí na délce a věku dítěte. Příprava dětských 

pokrmů bude odpovídat nutričním hodnotám. 

(oběd, 2 svačiny, celodenní pitný režim)je určena v den podpisu smlouvy 
nejpozději k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce na 

č. ú.12830511/0100 s tím, že VS dodá dodavatel před první 

Poskytovatel je oprávněn zajišťovat v rámci své činnosti stravování formou dist

případě nemoci lze dítěti vyzvednout oběd do přepravníku pouze 1. den. 

Peníze za stravu vrací dodavatel pouze za řádně omluvené dny. 

se rozumíoznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. 
předchozího pracovního dne. Odhlášení dítěte je možné pouze přes rozhraní pro rodiče 

), což podpisem této smlouvy zákonný zástupce akceptuje. 
Přihlašovací údaje budou zákonnému zástupci zaslány na e-mail uvedený v této smlouvě.

V. 
Odpovědnost za dítě: 

 
Poskytovatel nese odpovědnost za dítě od okamžiku, kdy muje dítě předáno oprávněnou 

ku, kdy dítě předá zpět oprávněné osobě. Předáním se r
 dítěte vychovatelem nebo jinou osobou pověřenou 

možnost nahradit si max. 2 
jinak. 

částky 

se rozumíoznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. 
Odhlášení dítěte je možné pouze přes rozhraní pro rodiče 

zákonný zástupce akceptuje. 
této smlouvě.  

sahu: dopolední svačina, oběd 
Způsob a podmínky 

Příprava dětských 

den podpisu smlouvy na 
prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce na 

dodavatel před první 

rámci své činnosti stravování formou distribuce jídel 

se rozumíoznámení absence dítěte nejpozději do 12:00 hod. 
předchozího pracovního dne. Odhlášení dítěte je možné pouze přes rozhraní pro rodiče 

), což podpisem této smlouvy zákonný zástupce akceptuje. 
této smlouvě. 

Poskytovatel nese odpovědnost za dítě od okamžiku, kdy muje dítě předáno oprávněnou 
rozumí osobní 

osobou pověřenou 



 

b) Poskytovatel se zavazuje předat dítě pouze oprávněným osobám
udělenéhozákonným zástupcem. V
informovat poskytovatele o udělení zmocnění.
 
 

c) Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby se dítě podrobilo 
očkováním ve smyslu § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění, a bylo proti případné nákaze imunní. V případě, že se dítě nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci, je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat 
poskytovatele. 
 

 
 
 

a) Tuto smlouvu uzavírají zákonný zástupce
 

b) Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu písemnou výpovědí
povinen uhradit smluvené školné. Podmínky náhrad jsou 
této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 

c) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v
smlouvy. 
 

d) Tato smlouva je platná pouze v
ochrany proti šíření viru či z důvodu nízkého počtu dětí.

 
 
 
 

a) Poskytovatel není povinen převzít dítě do péče v
nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních 
že by péče o toto dítě ze strany zaměstnanců
byla na úkor poskytované předškolní výchovy. O
s konečnou platností rozhodnout poskytovatel s
a nakažlivosti onemocnění s ohledem
 

b) Podpisem smlouvy zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen se školním řádem, školním 
vzdělávacím programem a vnitřním řádem školní jídelny 
výdej stravy), které jsou k dispozici na webových stránkách a nástěnce školy.
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Poskytovatel se zavazuje předat dítě pouze oprávněným osobám na základězmocnění 
. V tomto případě se zákonný zástupce zavazuje neprodleně 

tele o udělení zmocnění. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním ve smyslu § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 

případné nákaze imunní. V případě, že se dítě nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci, je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat 

VI. 
Trvání smlouvy 

 
zákonný zástupce a poskytovatel na dobu určitou. 

je oprávněn vypovědět tuto smlouvu písemnou výpovědí, nicméně i tak je 
povinen uhradit smluvené školné. Podmínky náhrad jsou uvedeny v článku III., odst. f) a g) 

li se smluvní strany jinak. 

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souvislosti s článkem III., odst. e

Tato smlouva je platná pouze v případě, že mateřská škola nebude uzavřen
důvodu nízkého počtu dětí. 

VII. 
Ostatní ujednání: 

 
Poskytovatel není povinen převzít dítě do péče v případě, že je nemocné. Dítě se považuje za 
nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních obtíží nebo v případě obtíží takové povahy, 
že by péče o toto dítě ze strany zaměstnanců poskytovatele provádějících předškolní výchovu 
byla na úkor poskytované předškolní výchovy. O tom, zda je dítě nemocné, je oprávněn 

konečnou platností rozhodnout poskytovatel s přihlédnutím k požadavkům hygieny 
ohledem na ostatní děti. 

Podpisem smlouvy zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen se školním řádem, školním 
vzdělávacím programem a vnitřním řádem školní jídelny – výdejny (Hygienická pravidla pro 
výdej stravy), které jsou k dispozici na webových stránkách a nástěnce školy. 

 
 
 
 

zmocnění 
zavazuje neprodleně 

tanoveným pravidelným 
očkováním ve smyslu § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 

případné nákaze imunní. V případě, že se dítě nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci, je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat 

, nicméně i tak je 
článku III., odst. f) a g) 

vislosti s článkem III., odst. e) této 

případě, že mateřská škola nebude uzavřena z důvodu 

případě, že je nemocné. Dítě se považuje za 
obtíží takové povahy, 

poskytovatele provádějících předškolní výchovu 
tom, zda je dítě nemocné, je oprávněn 

požadavkům hygieny 

Podpisem smlouvy zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen se školním řádem, školním 
výdejny (Hygienická pravidla pro 



 

Zákonný zástupce tímto poskytovateli poskytuje výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní 
údaje a osobní údaje dítěte byly poskytovatelem
povinností  
 
z této smlouvy. Zákonný zástupce
opravu osobních údajů, jakož i všechna další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.
 
Dále zákonný zástupce podpisem t
fotografií, video a audio záznamů dítěte ze školních a mimošk
s tím, že tytozáznamy budou zveřejňovány na webových stránkách, Instagramu a Facebooku
poskytovatele. Souhlas je udělován dobrovolně a 
oprávněn jej kdykoli odvolat. 
 

a) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech 
dvaposkytovatel. 
 

b) Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní 
strany. 
 

c) Zákonný zástupce a poskytovatel
proti ní žádných námitek, a dále prohlašují, že úmysl uzavřít tuto smlo
svobodné vůle, vážně, srozumitelně a 
nápadně nevýhodných podmínek.

 

 

 
V Hradci Králové, dne……………………..
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
        poskytovatel                                                    
Safari Baby Club – mateřská škola
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VIII. 
Ochrana osobních údajů: 

 
tímto poskytovateli poskytuje výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní 

byly poskytovatelem zpracovávány do doby zániku práv a 

Zákonný zástupce má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na 
opravu osobních údajů, jakož i všechna další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.

podpisem této smlouvy uděluje poskytovateli souhlas k
fotografií, video a audio záznamů dítěte ze školních a mimoškolních aktivit poskytovatele 

budou zveřejňovány na webových stránkách, Instagramu a Facebooku
poskytovatele. Souhlas je udělován dobrovolně a zákonný zástupce si je vědom, že je 

 
 
 

IX. 
Závěrečná ujednání: 

 
ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zákonný zástupce

a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní 

Zákonný zástupce a poskytovatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s
a dále prohlašují, že úmysl uzavřít tuto smlouvu učinil

svobodné vůle, vážně, srozumitelně a určitě a že tuto smlouvu neuzavřeli 
nápadně nevýhodných podmínek. 

Hradci Králové, dne…………………….. 

                                   ….…………………………………….
poskytovatel                                                                              zákonný zástupce

mateřská škola 

tímto poskytovateli poskytuje výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní 
doby zániku práv a 

má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na 
opravu osobních údajů, jakož i všechna další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb. 

souhlas k pořizování 
poskytovatele 

budou zveřejňovány na webových stránkách, Instagramu a Facebooku 
si je vědom, že je 

zákonný zástupce a 

a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní 

souhlasí s ní a nemají 
uvu učinili ze své 

i v tísni ani za 

….……………………………………. 
zákonný zástupce 


