
                                                  

Pojďte ven, z.s. (dále zřizovatel) 
Adresa Lošov č. ev. 99, 779 00                                  
e-mail: pojdteven@gmail.com 
IČO: 01466291                   
číslo bankovního účtu: 2400407618/2010 

a  

zákonní zástupci dítěte (dále rodiče) 
jméno matky 
bydliště 
telefon    e-mail 
číslo bankovního účtu 
jméno otce 
bydliště 
telefon    e-mail 

dítě  
jméno 
datum narození 
zdravotní pojišťovna 

uzavírají k datu podpisu 

SMLOUVU o docházce dítěte do Lesního dětského klubu Pojďte ven 

(dále jen „smlouva“) 

1.  Přihlášení dítěte do Lesního dětského klubu Pojďte ven (dále jen „LDK“) 

1.1. Rodiče podpisem smlouvy závazně přihlašují své dítě do LDK Pojďte ven ke dni 
…………..k docházce v tyto pracovní dny ………………………………………………………. 

1.2. Podpisem smlouvy o docházce dítěte se rodiče stávají členy Pojďte ven, z.s., jehož 
fungování je upraveno ve Stanovách spolku Pojďte ven, z.s. 

1.3. Rodiče potvrzují, že se důkladně seznámili s Provozním řádem LDK Pojďte ven, 
souhlasí s informacemi v něm uvedenými a zavazují se k jeho dodržování.  
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1.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to vždy na jeden školní rok – tj. od 1.9. do 
30.6. aktuálního školního roku, dále se může  prodlužit Dodatkem na další školní rok. Totéž 
platí i pro smlouvu uzavřenou kdykoliv v průběhu školního roku. 

1.5. Rodiče mohou žádat o navýšení či snížení počtu přihlášených dnů, případně změnu 
skladby dnů v docházce. Žádost je třeba podat písemně (e-mailem) nejméně 1 měsíc před 
požadovaným datem změny. Vyhovění žádosti je podmíněno kapacitními možnostmi LDK. 

2. Odstoupení od Smlouvy o docházce dítěte do LDK 

2.1. V případě ukončení docházky dítěte předčasně v průběhu aktuálního školního roku je 
rodič vázán 2 měsíční výpovědní lhůtou. O ukončení Smlouvy je povinen písemně (e-
mailem) informovat kontaktní osobu zřizovatele - koordinátora. Výpovědní lhůta začíná 1. 
dnem v měsíci následujícím po oznámení ukončení docházky. 

2.2. Zřizovatel má také právo odstoupit od této Smlouvy z níže uvedených závažných 
důvodů a to do 30 dnů od písemného oznámení (e-mailem) daného důvodu rodičům: 

- rodiče neuhradí členský příspěvek déle než 30 dní od stanoveného termínu, 
- rodiče opakovaně nedodržují Provozní řád a provozní dobu (např. čas odevzdávání a 
vyzvedávání dítěte, nezajišťují vybavení dítěte apod.), 
- dítě není způsobilé k návštěvě LDK Pojďte ven, 
- rodiče neinformují LDK o závažných skutečnostech, které mohou ohrozit chod LDK 
nebo bezpečí dětí, průvodců (např. závažné infekční onemocnění). 

2.3. Ukončením této smlouvy je zároveň ukončeno členství ve Spolku Pojďte ven, z.s.  

3. Platby, kauce 

3.1. Tato smlouva se stává závaznou po zaplacení kauce bankovním převodem na účet 
zřizovatele ve výši hodnoty nejvyššího členského příspěvku – viz příloha Ceník 
(do zprávy pro příjemce: jméno dítěte – kauce). Kauce je rezervačním poplatkem zajištujícím 
místo dítěte v LDK na následující školní rok a bude vrácena po ukončení docházky dítěte do 
LDK. Kauce může být použita na pokrytí neuhrazeného členského příspěvku.  

3.2. Rodiče jsou povinni hradit náklady na péči o dítě formou členského příspěvku ve výši 
…………………… odpovídající počtu nahlášených dnů za měsíc (viz příloha Ceník).  Platbu 
je třeba uhradit bankovním převodem do 20. dne předchozího kalendářního měsíce na účet 
zřizovatele. (do zprávy pro příjemce: jméno dítěte – školkovné, měsíc) 

3.3. Stravné (viz. příloha Ceník) za řádně odchozené dny se platí zpětně podle docházky 
nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím. (do zprávy pro příjemce – jméno dítěte – 
stravné, měsíc). 

3.4. Členské příspěvky (školkovné a stravné) je třeba hradit zvlášť. 

3.4. Zřizovatel je oprávněn zvýšit cenu členských příspěvků (včetně stravného) o částku 
odpovídající průměrné inflaci vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to vždy před 
začátkem nového školního roku. 

4. Povinnosti a práva LDK 



                                                  

4.1. LDK se zavazuje poskytovat dítěti veškerou péči, vzdělávací podněty, vedení 
k osobnímu rozvoji a bezpečné prostředí během celé doby docházky. Rodiče potvrzují, že je 
jim rozsah poskytované péče dítěti znám a takto s ním souhlasí. 

4.2. LDK se při práci s dětmi řídí Provozním řádem a Školním vzdělávacím programem 
„Cesta přírodou“. 

4.3. LDK Pojďte ven není v provozu během víkendů, státních svátků a školních prázdnin, 
s výjimkou zvláštních programů (víkendové akce, letní tábory…). Začátek a konec školního 
roku je shodný s běžným školním rokem.  

4.4. LDK poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem smlouvy souhlasí 
s poskytnutím první pomoci jeho dítěti zaměstnancem (průvodcem) LDK.  

4.5. Zřizovatel má sjednané pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění.  

5. Povinnosti a práva rodičů 

5.1. Rodiče jsou povinni se řídit Provozním řádem LDK. 

5.2. LDK je prostředníkem, kterého si rodiče v rámci individuálního vzdělávání pro své dítě 
zvolili. Odpovědnost za jeho vzdělávání však zůstává rodičům. 

5.3. Rodiče jsou si vědomi toho, že jejich dítě bude trávit většinu času ve volné přírodě a 
přes veškerou bedlivou pozornost a předvídavost průvodců, může v těchto podmínkách dojít 
k nehodě, poranění nebo poškození věcí dítěte. 

5.4. Rodiče berou na vědomí, že odpovědnost za očkování dítěte přísluší rodičům. 

5.5. Rodiče jsou povinni písemně (e-mailem) informovat zřizovatele o zdravotních, 
stravovacích a dalších omezeních dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli 
nastane změna v uvedených údajích. 

5.6. Rodiče mají právo na informace o dítěti a o chodu LDK – viz. Provozní řád. 

5.7. Rodiče jsou si vědomi toho, že spoluvytvářejí LDK a podílejí se na tvorbě zázemí pro 
děti. Zavazují se proto k účasti na organizovaných brigádách či samostatné práci dle 
seznamu potřebných úkonů a nebo k finančnímu příspěvku dle Ceníku. 

6. Vyšší moc 

6.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy, epidemie, 
občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související jednání orgánů 
veřejné moci. 

6.2. V případě nemožnosti plnit povinnost poskytování služeb z důvodu vyšší moci na straně 
zřizovatele, informuje zřizovatel bez zbytečného odkladu rodiče a vyvine veškeré úsilí, které 



                                                  

lze rozumně požadovat, za účelem odvrácení této situace a/nebo k zajištění poskytování 
služeb alespoň v omezeném rozsahu, alternativním způsobem či na náhradním místě. 
 
6.3. V případě nemožnosti poskytování služeb ze strany LDK nebo jejich omezení z větší 
části z důvodu vyšší moci, je rodič oprávněn požadovat slevu z příspěvku ve výši 50%.  

6.4. Pokud bude nemožnost nebo omezení poskytování služeb ze strany LDK z důvodu 
vyšší moci pokračovat i po uplynutí dvou měsíců, dohodne se zřizovatel a zákonný zástupce 
na dalším spravedlivém uspořádání vztahů písemným dodatkem k této smlouvě. 
  

7. Další ustanovení 

7.1. Rodiče souhlasí s pořizováním, uchováváním a využitím fotografií za účelem 
informování rodičů a veřejnosti o činnosti LDK Pojďte ven. Tento souhlas mohou kdykoliv 
písemně odvolat. 

7.2. Rodiče souhlasí se zpracováním osobních a kontaktních údajů uvedených v této 
smlouvě pro vnitřní potřeby provozovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
Zřizovatel nebude data poskytovat třetí osobě. 

7.3. Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oběma stranami. 

7.4. Součástí smlouvy jsou přílohy 1 a 2, které se rodič zavazuje přečíst. Podpisem smlouvy 
rodič potvrzuje, že se seznámil, rozumí a souhlasí s jejich obsahem. 

7.5. Ustanovení zde neuvedená se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.) 

V Olomouci dne                                                 

Podpis zákonných zástupců:               

Podpis provozovatele:    

Přílohy smlouvy: 
1. Provozní řád LDK Pojďte ven 
2. Ceník 


