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Smlouva o poskytování služby doprovázení dětí 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Smluvní strany: 
 
Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 
Lidická 194,  386 01  Strakonice 
IČO: 27006107 
Tel.: 773 165 696 
Číslo účtu: 2500571570/2010 
Zastoupený Ing. Petrou Staňkovou – předsedkyní 
 
dále jen „RC“,  
 
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 služby doprovod dítěte ze školy. Doprovod lze sjednat předem 
za poplatek 100Kč za jeden doprovod. Doprovázet lze dítě ze školy na kroužek a do dětského 
komunitního klubu v RC Beruška. Smlouva je platná na období 1.1.2023 – 30.6.2023. 
 

II. Práva a povinnosti RC 
 

1) RC je povinno zajistit řádnou a bezpečnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v 
souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory rodičů.  
2) Všechny doprovázející osoby má RC prověřené a spolehlivé, mají čistý výpis z rejstříku trestů. 
3) RC má právo být informováno o zdravotním stavu dítěte a jeho potřebách. 
 

III. Práva a povinnosti rodičů 
 
1) Rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu dětí a jejich potřebách. 
2) Rodiče mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, postoji a rituály. 
3) Rodiče jsou povinni zaplatit využitou službu doprovody 1x měsíčně, a to do týdne od předložení 
fakturované částky. Platba probíhá buď hotově v RC nebo na účet 2500571570/2010. 
4) Omlouvání dítěte z docházky z důvodu nemoci provede rodič nejlépe den předem na výše 
uvedeném telefonním čísle. Požadované doprovody dítěte a pobyt v klubu nahlašuje rodič na celý 
následující týden dopředu. Nebude-li dítě včas omluveno a doprovod přijde dítě ke škole 
vyzvednout, bude doprovod považován za uskutečněný a bude fakturován částkou 100Kč. 
5) Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií, popřípadě audio či video záznamů pro účely 
propagace RC Beruška. Osobní údaje, fotografie a případná videa budou archivovány po dobu 5 
let od doby skončení projektu. 
 
K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a relevantní 
informace. 
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VI. Závěrečná ustanovení 

 
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 jen 
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.  
 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne ........................  
 
 
 
 
 
…………………………………………    …………………………….. 
  Rodiče               RC  
 
 


