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DOHODA O SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE DĚTSKÉHO KOUTKU ZKUMAVKA 

Účastníci dohody:  

………………………………………………  

nar. …………………, bytem ……………………………………………………………………………………………  

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

jako zákonný zástupce  

……………………………………………………………………………..  

nar. …………………………………………… 

(dále jen „zákonný zástupce“)  

a  

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 

IČ: 60461373, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice  

zastoupená Jitkou Jakovcovou 

která je provozovatelem Dětského koutku Zkumavka, Studentská 6, Praha 6, 

 (dále jen „provozovatel“)  

1. PŘEDMĚT DOHODY  

Předmětem této dohody je úprava základních práv a povinností účastníků v souvislosti se 

svěřením dítěte do péče dětského koutku Zkumavka.  

2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

Zákonný zástupce odpovídá za to, že dítě je zdravotně způsobilé k pobytu v Dětském koutku 

Zkumavka, (dále jen DK) a nejeví známky akutního nebo nakažlivého onemocnění (například 

horečky, průjmu nebo vši).  

Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním a bylo proti nákaze imunní. V případě, že se dítě nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci, je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat DK a 

doložit toto lékařskou zprávou.  
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Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby dítě nenosilo do DK drahé šperky, jiné cenné 

předměty a nebezpečné předměty.  

Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby byl po celou dobu pobytu dítěte v DK přiměřeným 

způsobem dostupný pro případ mimořádné události (například úrazu či akutního 

onemocnění dítěte). Způsob komunikace pro případ mimořádné události je zákonný 

zástupce povinen sdělit před svěřením dítěte.  

Zákonný zástupce je povinen na žádost pracovníka DK předložit průkaz totožnosti.  

Zákonný zástupce je povinen informovat DK o jakýchkoli skutečnostech, které mohou být 

podstatné pro péči o dítě a bezpečnost dětí v DK (například výskyt infekčního onemocnění v 

rodině).  

Další práva a povinnosti provozovatele a zákonného zástupce jsou stanoveny provozním 

řádem a etickým kodexem DK (dále jen „provozní řád“ a „etický kodex“) v platném znění. 

Zákonný zástupce podpisem této dohody potvrzuje, že se s obsahem provozního řádu i 

etického kodexu seznámil a zavazuje se jednat v souladu s nimi. 

3. ODPOVĚDNOST  

Provozovatel je povinen zajistit nad svěřeným dítětem náležitý dohled. Provozovatel se 

zprostí odpovědnosti za škodu či jinou újmu, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.  

Provozovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou v důsledku porušení povinností 

vyplývajících z této dohody či provozního řádu nebo etického kodexu zákonným zástupcem 

nebo osobami, za které zákonný zástupce odpovídá.  

V případě, že zákonný zástupce použije při plnění této dohody třetí osoby, odpovídá za 

plnění povinností vyplývajících z této dohody a provozního a vnitřního řádu těmito osobami.  

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.  

Provozní řád a etický kodex je provozovatel školičky povinen zveřejnit na přístupném místě v 

objektu DK. 

 Na změny v provozním řádu nebo etickém kodexu je provozovatel povinen zákonného 

zástupce vhodným způsobem upozornit, například oznámením umístěným na nástěnce v 

objektu DK.  

 

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

zákonný zástupce                                                                                           za DK Zkumavka 


