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Smluvní strany: 

 

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.  
(dále jen „PORG“) 
zastoupená ředitelkou PaedDr. Dagmar 
Dluhošovou  
 

a 

……………………………………. 
rodiče dítěte, eventuálně jiné osoby hradící 
úplatu za poskytování péče o dítě v denním 

režimu [např. prarodiče, zákonní zástupci apod.] 
(dále jen „Rodiče“) 
 

uzavírají dne ………………….. tuto 

Dohodu o poskytování péče o dítě v denním 

režimu č. …………….. 
(dále jen „Dohoda“) 
 

Předmět Dohody 

§ 1 PORG se touto Dohodou zavazuje zajistit 

pravidelnou denní péči o dítě [Jméno Příjmení 
rodné číslo …………/……] (dále jen „Dítě“), a to 

za podmínek a v souladu s touto Dohodou a 

relevantními právními předpisy, bude-li řádně 
hrazena úplata dle § 10 této Dohody. 

 

Práva a povinnosti PORG 

§ 2 PORG se zavazuje zajišťovat péči o Dítě 
v jednotlivých školních letech platnosti této 
Dohody, tj. od září příslušného kalendářního 
roku do června následujícího kalendářního roku, 
s výjimkou školních prázdnin dle § 4 této 
Dohody, a to od pondělí do čtvrtku od 7.30 do 

17.00 hodin, v pátek od 7.30 do 16.30 hodin, 

v prostorách PORG na adrese Rostislavova 7, 

Ostrava (dále jen „prostory PORG“), nebude-li 

v konkrétních případech dohodnuto jinak (např. 
v případě výletů apod.). Odpovědnost za Dítě 

nese PORG pouze po dobu, kdy se Dítě nachází v 
prostorách PORG, popř. po dobu výletů 
organizovaných ze strany PORG. Cestu Dítěte do a 
z  prostor PORG zajišťují na vlastní odpovědnost a 
náklady Rodiče. 
 

§ 3 Rodiče a PORG se dohodli, že Dítě je z denní 

péče PORG oprávněn převzít výhradně Rodič nebo 
jím určená osoba. Rodičem určené osobě bude Dítě 
předáno pouze za předpokladu, že Rodiče PORG 
předem písemně sdělí, že Dítě je oprávněna 
z denní péče vyzvedávat či vyzvednout rovněž jiná 
osoba, s tím, že v takovém sdělení musí být 
uvedeno jméno a příjmení této osoby, její datum 
narození a číslo jejího identifikačního průkazu. Dítě 
bude Rodičem určené osobě předáno pouze za 
předpokladu, že se tato osoba prokáže 
identifikačním průkazem, jehož číslo bylo PORG 
sděleno, a budou-li identifikační údaje dané osoby 

odpovídat údajům sděleným PORG ze strany 
Rodiče. 
 

§ 4 Péče o dítě není poskytována v době školních 
prázdnin, o jejichž termínech v příslušném školním 
roce budou Rodiče informováni vždy nejpozději do 
30. 4. příslušného školního roku. 
 

§ 5 PORG je oprávněn neposkytnout dohodnutou 
péči, bude-li Dítě vykazovat známky akutního či 
přenosného onemocnění, popř. pokud by setrvání 
Dítěte v péči PORG mohlo jakkoli ohrozit zdraví 
ostatních děti. 
 

§ 6 PORG se zavazuje zajistit optimální podmínky 

pro výchovu dětí, zejména vhodné prostředí 
v prostorách PORG. Svým výchovným přístupem 
bude PORG dbát na všestranný rozvoj Dítěte. 
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§ 7 V každém dni, kdy je Dítě svěřeno do denní 
péče PORG, se PORG zavazuje Dítěti zajistit 
dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, to 

vše v odpovídajícím složení a kvalitě. Zároveň 
PORG zajišťuje odpovídající pitný režim Dítěte. 
V případě nepřítomnosti Dítěte lze vyžadovat 
vydání jídla (pouze oběhu) do jídlonosičů apod. 
dle podmínek stanovených v Přihlášce 
ke stravování. 

 

§ 8 PORG pravidelně – nejméně 2 x ročně – 

ústně (písemně na vyžádání) informuje Rodiče 
o pokrocích ve vývoji Dítěte. 
 

§ 9 PORG na vlastní náklady zajišťuje pro Dítě 
veškeré pomůcky a materiály určené 
k činnostem a aktivitám realizovaným v rámci 

poskytované denní péče o Dítě. 
 

Práva a povinnosti Rodičů 

§ 10 Za poskytování služeb dle této Dohody se 
Rodiče zavazují hradit PORG za každý školní 
rok trvání této Dohody úplatu ve výši, kterou 
stanoví správní rada PORG vždy na jeden školní 
rok dopředu. O výši úplaty správní rada PORG 

rozhodne nejpozději do 30. 4. předcházejícího 
školního roku; nejpozději do 10. 5. 

předcházejícího školního roku budou o výši 
úplaty informováni Rodiče. Úplata na první 
školní rok činí 82 400 Kč. Úplata za každý školní 
rok se platí ve dvou stejných splátkách. První 

splátka je splatná do 15. 8. před zahájením 
školního roku, druhá splátka do 31. 1. daného 

školního roku. Nepřítomnost dítěte či uzavření 
PORG na základě rozhodnutí KHS nebo MZd, 
není důvodem pro vrácení, byť části, resp. pro 

snížení úplaty.  

 

§ 11 V případě, že Rodiče nebudou souhlasit 
s nově stanovenou výší úplaty dle § 10 této Dohody, 
mají právo tuto Dohodu vypovědět, a to písemnou 
výpovědí doručenou PORG nejpozději ve lhůtě do 
30 dní ode dne doručení oznámení o nové výši 
úplaty Rodičům.  
 

§ 12 Všechny splátky úplaty je nutno provést 
bezhotovostně na účet PORG a uvést přidělený 
variabilní symbol v podobě čísla této Dohody. 
 

§ 13 Při prodlení s platbou úplaty po dobu delší než 
14 dní PORG upozorní Rodiče doporučeným 
dopisem (upomínka). Za upomínku dle předchozí 
věty se Rodiče zavazují zaplatit PORG 
administrativní poplatek ve výši 250 Kč. Pro případ 
prodlení s platbou úplaty se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 3 % z dlužné částky za každý 
započatý měsíc prodlení. 
 

§ 14 Rodiče a PORG shodně prohlašují, že před 
sjednáním této Dohody byly PORG ze strany 

Rodičů sděleny veškeré relevantní informace o 
zdravotním stavu Dítěte (alergie apod.) a jeho 

případném odlišném stravovacím režimu (dietní 
omezení apod.). Stejně tak byly PORG poskytnuty 
kontaktní informace na Rodiče (telefonní číslo a e-

mailová adresa). V případě změny některých 
z takto poskytnutých informací mají Rodiče 
povinnost PORG o těchto změnách bezodkladně 
informovat.    

 

§ 15 Rodiče se zavazují, že uhradí PORG veškerou 
škodu způsobenou Dítětem, a to v rozsahu zjištěné 
skutečné škody. 
 

§ 16 Rodiče jsou povinni předávat do péče PORG 
dle této Dohody Dítě pouze v případě, že Dítě 
nevykazuje známky akutního či přenosného  
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onemocnění nebo jiné zdravotní indispozice 
znemožňující poskytování denní péče ze strany 
PORG.  

 

§ 17 Rodiče jsou povinni oznamovat PORG 
nepřítomnost Dítěte alespoň 24 hodin předem, 
mohou-li nepřítomnost Dítěte s takovým 

předstihem předpokládat. 
 

§ 18 Rodiče se zavazují dostavit se bez 
zbytečného odkladu na požádání PORG do 
prostor PORG a převzít od PORG Dítě, a to 
zejména v případě, kdy by další setrvání Dítěte 
v prostorách PORG mohlo – vzhledem 

k okolnostem – ohrozit zdraví ostatních dětí. 
 

§ 19 Po předchozí dohodě mohou Rodiče 
navštívit třídu a zúčastnit se výchovných aktivit 
Dítěte, nebude-li tím nad míru přiměřenou 
poměrům rušena péče o ostatní děti. Bude-li 

v důsledku přítomnosti Rodiče ve třídě nad míru 
přiměřenou poměrům rušena péče o ostatní děti 
(nikoli nutně v důsledku chování Rodiče), může 
být Rodič z třídy vykázán. 
 

§ 20 V rámci denní doby stanovené dle § 2 této 

Dohody je Rodič (příp. osoba k tomu určená) 
oprávněn přivádět a odvádět Dítě do / z prostor 

PORG dle vlastního uvážení a potřeby. 
V případě, že si Rodič (příp. osoba k tomu 

určená) nevyzvedne Dítě nejpozději do 18.00 

hodin, zavazují se Rodiče zaplatit PORG 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
započatou hodinu prodlení s vyzvednutím 

Dítěte.  
 

 

 

 

Různé 

§ 21 S veškerými osobními údaji získanými PORG v 
souvislosti s plněním této Dohody bude zacházeno v 

souladu s nařízením Evropského  
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). Rodiče tímto udělují 
Škole ve smyslu ust. § 13c odst. 1) písm. c) zákona 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen 
„Zákon o evidenci“), v platném znění, výslovný 
souhlas s uvedením rodného čísla Dítěte v této 
Dohodě, jakož i s jeho evidencí, zpracováním a 
využitím Školou, a to – kromě případů stanovených 
zákonem ve smyslu ust. § 13c odst. 1 písm. b) 

Zákona o evidenci – při plnění povinností z této 
Dohody. Tento souhlas je udělován na dobu trvání 
této Dohody a může být Rodiči písemně odvolán. 
Další informace, především pak účely zpracování 
osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, 
právní základ pro zpracování, kontaktní údaje 

pověřence pro ochranu osobních údajů, oprávněné 
zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je 
zpracování založeno čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a 
případné příjemce nebo kategorie příjemců 
osobních údajů jsou veřejně dostupné v dokumentu 
Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových 
stránkách PORG. 

 

§ 22 Dítě splňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 
této Dohody. 

   

§ 23 Veškeré záležitosti přesahující rámec této 
Dohody budou řešeny po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran na základě slušnosti, taktu 
a vzájemné úcty. 
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Podmínky ukončení Dohody 

§ 24 Dohoda zaniká: 

a) k 31.8. toho roku, v němž bylo Dítě 
zapsáno ke studiu na základní škole; 

b) na základě písemné výpovědi ze strany 
Rodičů, a to i bez uvedení důvodů; 

c) na základě písemné výpovědi ze strany 
Rodičů z vážných důvodů, kterými jsou (i) 

zdravotní postižení Dítěte, nebo (ii) změna 
bydliště mající za následek objektivní 
nemožnost poskytování služeb PORG dle 
této Dohody, či (iii) vážné  
rodinné důvody zásadně bránící 
poskytování služeb PORG dle této Dohody, 
přičemž za vážné důvody ve smyslu tohoto 

ujednání se považuje zejména úmrtí 
některého z Rodičů nebo vážné 
onemocnění člena rodiny hradícího úplatu 
dle § 10 Dohody, znemožňující nebo 
podstatně omezující jeho příjmy, živelná 

pohroma nebo jiná rozsáhlá škodní událost, 
mající za následek nemožnost dále hradit 
úplatu dle § 10 Dohody; 

d) na základě písemné výpovědi Rodičů 
z důvodů vážného porušování této Dohody 
ze strany PORG; 

e) na základě písemné výpovědi Rodičů dle 
§ 11 této Dohody; 

f) na základě výpovědi ze strany PORG, 
jestliže Rodiče nezaplatí splátku úplaty 

a navazující penále (dle § 10 a 13 této 

Dohody) do 3 měsíců od termínu splatnosti 
(tj. do 15.11., nebo do 30.4. příslušného 
školního roku); 

g) na základě písemné výpovědi ze strany 
PORG, pokud objektivní okolnosti 

znemožňují PORG poskytovat služby dle 
této Dohody; důvod výpovědi musí být ve 
výpovědi uveden a výpověď, včetně důvodu 

této výpovědi, musí být předem schválena správní 
radou PORG; 

h) k libovolnému datu na základě dohody obou 
smluvních stran. 

 

§ 25 V případech výpovědi Dohody dle § 24 bodů 
b), c), d), f) a g) této Dohody zaniká Dohoda datem 

uvedeným ve výpovědi. Datum uvedené ve 
výpovědi však nesmí předcházet datu doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 
 

§ 26 V případě výpovědi Dohody dle § 24 bodu e) 

této Dohody zaniká Dohoda ke konci školního roku 
předcházejícího školnímu roku, pro který byla 
stanovena úplata ve výši, která nebyla Rodiči 
akceptována. 

 

§ 27 V případech zániku Dohody dle § 24 bodů c), 

d) a g) Dohody před koncem školního roku se 
PORG zavazuje vrátit Rodičům alikvotní část úplaty 
v daném školním roce, a to ve výši podílu úplaty 
připadajícího na každý nezapočatý měsíc 
poskytování služeb v nedokončeném školním roce. 
Alikvotní část úplaty bude Rodičům vrácena 
nejpozději do 30ti dnů ode dne skončení této 
Dohody, a to bezhotovostním převodem na účet, 
z něhož byla úplata hrazena, nebude-li 

v jednotlivém případě mezi smluvními stranami 
sjednáno jinak.  

V případě ukončení Dohody dohodou dle § 24 bod 

h) Dohody se v takové dohodě smluvní strany 
současně dohodnou, zda a v jaké výši a termínu 
bude případně vrácena již zaplacená úplata, resp. 
její část. 
 

§ 28 V případech zániku Dohody dle § 24 bodů b) a 
f) Dohody před koncem školního roku nemají 
Rodiče právo na vrácení již zaplacené úplaty.  
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Závěrečná ustanovení 

§ 29 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

§ 30 Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou 

stejnopisech, po jednom pro každou smluvní 
stranu. Oba stejnopisy mají platnost originálu. 

 

§ 31 Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat jen 
písemnými dodatky číselně posloupně 
označenými a podepsanými oběma smluvními 
stranami; výše úplaty na druhý a každý další 
školní rok trvání této Dohody bude určována 
postupem dle § 10 této Dohody.  

 

§ 32 Tato Dohoda a všechny vztahy s ní 

související, včetně vztahů plynoucích 
z případného porušení této Dohody, se řídí 
právním řádem České republiky, a to bez ohledu 
na kolizi právních řádů. 
 

§ 33 Tato Dohoda je vyhotovena v českém a 
anglickém jazyce, s tím, že rozhodující znění 
Dohody je znění vyhotovené v českém jazyce. 
 

§ 34 Smluvní strany se dohodly, že případné 
spory vzniklé v souvislosti s touto Dohodou 

budou řešeny před věcně příslušným soudem v 
České republice. Místní příslušnost bude určena 
dle sídla PORG. 

 

§ 35 Smluvní strany této Dohody po jejím 

přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem 
a zněním, že tato byla sepsána na základě 
pravdivých údajů a jejich pravé a  
 

svobodné vůle, jasně, srozumitelně, se společným 
zájmem, nikoliv v tísni nebo za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 

 

V ………………….                                 dne …….… 

 

 

 

……………………………………………………..... 
PaedDr. Dagmar Dluhošová 

 

 

 

 

……………………………………………………..... 
Rodiče (popř. jiné osoby hradící úplatu) 
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PŘÍLOHA Č. 1 K DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ V DENNÍM REŽIMU 
 
Dítě přijaté do PORG – Bilingvní mateřské školy je od nástupu připraveno plnit požadavky stanovené 

vzdělávacím programem mateřské školy. Zvládá základní společenské a osobní návyky – samostatně chodí, 

umí držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, umí použít WC, nepoužívá pleny, zvládá základní 

hygienické návyky, umí se vysmrkat, umýt si ruce, samostatně se obléknout a obouvat, komunikovat 

s dospělou osobou. 

 


