
                                    MaTami, centrum pro rodinu, z.s.
Sídlo / doručovací adresa: Svépomoc 178, 572 01 Polička

 PROVOZOVNA CENTRA: Centrum Bohuslava Martinů, Tylova 114, Polička

Smlouva mezi rodičem a RC MaTami

Jméno a příjmení rodiče/rodičů dítěte:…………………………………………………………………………………..
Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen „rodič/rodiče“)

a

MaTami, centrum pro rodinu z. s. 
Sídlo: Svépomoc 178, 572 01 Polička
IČO: 265 54 071 
Zastoupený: Bc. Kateřinou Stodolovou, předsedkyní 
(dále jen realizátor)

Uzavírají tuto smlouvu

I.

Realizátor  výslovně  prohlašuje,  že  má  živnostenské  oprávnění  k provozování  živnosti
poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Tuto živnost provozuje v provozovně na adrese
Tylova 114, 572 01 Polička.
Realizátor výslovně prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na životě a
zdraví dítěte.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je úplatné hlídání dítěte.   
Jméno a příjmení:………………………………………………………………. 

Předmět smlouvy

1) Hlídání bude poskytnuto v RC MaTami, na adrese Tylova 114, Polička.
2) Hlídání bude zajišťovat Lída Burešová absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva

pro děti do zahájení povinné školní docházky.“
3) Služba bude poskytnuta v rozmezí otevíracích hodin zařízení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran
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1) Realizátor je povinen zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřena věku dítěte a 
je v souladu s jeho potřebami a zájmy a postoji a názory Rodičů. Realizátor je povinen 
dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá.

2) Realizátor má právo být informován o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a 
zájmech.

3) Rodiče jsou povinni platit RC MaTami řádně a včas dohodnutou odměnu za 
poskytovanou péči, která činí 45 Kč/hod.
Odměna je splatná po převzetí dítěte Rodičem. Odměna za péči nezahrnuje náklady 
na stravu. 

4) Rodiče jsou povinni informovat Realizátora o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách 
a zájmech.

5) K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a 
relevantní informace.

IV.
Podmínky péče o dítě

1) Realizátor poskytuje péči v rozmezí otevírací doby. Poskytování péče bude smluvními
stranami domluveno podle potřeb Rodičů a možností Realizátora, a to ústně či 
telefonicky.

2) Realizátor za svěřené dítě přebírá plnou odpovědnost.
3) Stravování dítěte zabezpečí Rodiče.
4) Bude-li dítě nemocné, má Realizátor právo péči odmítnout.

Kontakty platné ke dni uzavření Smlouvy:

1) Realizátor: tel.: 724 921 384 

2) Rodič: tel.: ………………………….. e-mail:……………………………………

V.
Ukončení Smlouvy

1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Smluvní  strany  jsou  oprávněny Smlouvu vypovědět.  Výpověď musí  být  učiněna

Realizátor je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že rodič neuhradí platbu a
dále v případě, kdy nemůže nadále pečovat o dítě. Rodiče dítěte jsou oprávněni
vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

VI.
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Závěrečná ustanovení

1) Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky.

2) Smlouvu lze měnit pouze písemně.
3) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom výtisku.

V……………………………………………dne…………………

Realizátor ……………………………………………………………….

Rodič………………………………………………………………………….
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PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………………………………….

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

Jména a příjmení rodičů:…………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní adresa:…………………………………………………………………………………………………………………….

Mobilní telefon:………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zdravotní stav dítěte, alergie a další případná omezení: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zvláštnosti dítěte (charakteristika, záliby, zájmy): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vaše náměty, požadavky a poznámky pro nás:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Předávám dobrovolně a vědomě své dítě do péče MaTami, centrum pro rodinu z. s. - Lídě 
Burešové a souhlasím se způsobem, jakým bude služba hlídání realizována.

Potvrzuji, že budu své dítě předávat zdravé, bez infekčního onemocnění (včetně rýmy a 
kašle).

Souhlasím s prezentací fotografií pořízených během hlídání dětí. Případné fotografie budou 
použity na prezentaci a propagaci MaTami, centra pro rodinu z. s. 

V Poličce dne…………………………
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…………………………………………….
(podpis rodiče)
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