Smlouva o péči o dítě s chronickým onemocněním
Níže uvedené smluvní strany:
Jméno a příjmení
Trvale bytem
Datum narození
(dále jen „zákonný zástupce“)
na straně jedné
a
Název školy/školského zařízení
Se sídlem:
IČ:
Zastoupeno ředitelem školy:
(dále jen „škola“)
(společně dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PÉČI O DÍTĚ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM
(dále jen „Smlouva“)
Čl. I.
Prohlášení smluvních stran
1.1.

Škola prohlašuje, že je školou ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon“).

1.2.

Zákonný zástupce prohlašuje, že je zákonným zástupcem dítěte (jméno, příjmení, r.č., trvale
bytem) (dále jen „dítě“).

1.3.

Zákonný zástupce tímto prohlašuje, že u dítěte bylo diagnostikováno onemocnění diabetes
mellitus 1. typu (dále jen „Onemocnění“), což současně dokládá lékařskou zprávou (viz Přílohu
č. 1 – Lékařské potvrzení o diagnóze).

1.4.

Škola prohlašuje, že je obeznámena se skutečností, že v souladu se školským zákonem
poskytuje vzdělávání dítěti s Onemocněním.

1.5.

Škola prohlašuje, že se podrobně seznámila s Přílohou č. 1 – Lékařské potvrzení o diagnóze.
Čl. II.
Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem této smlouvy je závazek školy zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dítěte při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb v souladu
se zvláštními potřebami dítěte vzhledem k jeho Onemocnění.

Čl. III.
Rozsah péče o dítě
3.1.

Škola se touto smlouvou zavazuje zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dítěte při vzdělávání a s
ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytnout dítěti péči
v rozsahu stanoveném Přílohou č. 2 (První plán péče o dítě ve škole), popřípadě v rozsahu
aktualizovaného plánu péče o dítě ve škole oznámeného škole zákonným zástupcem dítěte (viz
čl. V Smlouvy).
Čl. IV.
Pověření osoby zodpovědné za péči o dítě ve škole

4.1.

Škola se zavazuje určit fyzickou osobu, která bude školou pověřena k zajištění péče o dítě
s Onemocněním v rozsahu Přílohy č. 2 či aktualizovaného plánu péče o dítě (dále jen „Osoba
vykonávající péči“).

4.2.

Škola se zavazuje určit fyzickou osobu, která bude školou pověřena k zajištění péče o dítě
s Onemocněním v rozsahu Přílohy č. 2 či aktualizovaného plánu péče o dítě v případě, kdy
Osoba vykonávající péči nebude přítomna ve škole (dále jen „Náhradní osoba vykonávající
péči“).

4.3.

Škola prohlašuje, že Osobu vykonávající péči a Náhradní osobu vykonávající péči seznámila
s rozsahem práv a povinností vyplývajících škole z této Smlouvy.

4.4.

Zákonní zástupci prohlašují, že je jim známo, které osoby jsou ustanoveny k zajištění péče o
dítě dle této Smlouvy a s ustanovením těchto osob bez výhrad souhlasí.
Čl. V.
Práva a povinnosti zákonného zástupce

5.1.

Zákonný zástupce se zavazuje poskytnout škole veškerou součinnost při plnění práv a povinností
školy z této Smlouvy, především je povinen být k dispozici k telefonické konzultaci týkající se
zdravotního stavu dítěte.

5.2.

Zákonný zástupce zajistí dostupnost všech pomůcek potřebných k péči o dítě dle Přílohy č. 2
k této Smlouvě či dle aktualizovaného plánu péče o dítě.

5.3.

Zákonný zástupce se zavazuje zajistit edukaci Osoby vykonávající péči a Náhradní osoby
vykonávající péči (popřípadě jiných školou určených osob) v péči o dítě s Onemocněním
v rozsahu Přílohy č. 2.

5.4.

V případě vývoje Onemocnění a s ním spojenou nutností změny Prvního plánu péče o dítě
tvořícího Přílohu č. 2 si smluvní strany sjednávají, že aktualizovaný plán péče o dítě zákonný
zástupce doručí Osobě vykonávající péči a Náhradní osobě vykonávající péči prostřednictvím
emailové korespondence. Smluvní strany berou na vědomí, že péče o dítě v rozsahu
aktualizovaného plánu péče o dítě bude probíhat od okamžiku emailového potvrzení
aktualizovaného plánu Osobou vykonávající péči. Od tohoto okamžiku též smluvní strany
považují tento aktualizovaný plán péče o dítě ve škole přílohou Smlouvy a zavazují se jím řídit.

5.5.

Pro účely komunikace podle čl. V bodu 5.4. Smlouvy si smluvní strany sjednávají použití těchto
kontaktních emailových adres:
-

kontaktní emailová adresa zákonného zástupce: email@email.cz
kontaktní emailová adresa Osoby vykonávající péči: email@email.cz
kontaktní emailová adresa Náhradní osoby vykonávající péči: email@email.cz

Čl. VI.
Práva a povinnosti školy

6.1.

Škola se zavazuje ke vzájemné spolupráci se zákonnými zástupci dítěte při plnění práv a
povinností z této Smlouvy.

6.2.

Škola se v rámci plnění povinností z této Smlouvy zavazuje pověřit osoby podle čl. IV této
Smlouvy.

6.3.

Škola plní povinnosti z této Smlouvy v rozsahu Přílohy č. 2 k této Smlouvě, popřípadě v rozsahu
aktualizovaného plánu péče o dítě ve smyslu čl. V této Smlouvy. Smluvní strany berou na
vědomí, že škola je odpovědná pouze za splnění povinností v rozsahu Přílohy č. 2 k této
Smlouvě, popřípadě v rozsahu aktualizovaného plánu péče o dítě ve smyslu čl. V této Smlouvy.
Škola neodpovídá za případné zhoršení zdravotního stavu dítěte, případné vedlejší účinky
medikace, splnila-li povinnosti vyplývající z této Smlouvy v rozsahu Přílohy č. 2, popřípadě
v rozsahu aktualizovaného plánu péče o dítě ve smyslu čl. V této Smlouvy. Škola postupuje dle
přesných pokynů vyplývajících z této Smlouvy a jejích nedílných součástí, popřípadě dle
aktualizovaného plánu péče o dítě ve smyslu čl. V této Smlouvy, a neodpovídá za celkové
výsledky léčby onemocnění (hodnoty glukózy v krvi,….).
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

7.1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7.2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu trvání docházky dítěte do školy.

7.3.

Smluvní vztahy z této Smlouvy končí dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy
jednou ze smluvních stran s výpovědní lhůtou tří měsíců od doručení výpovědi druhé smluvní
straně nebo dnem ukončení docházky dítěte do školy.

7.4.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom stejnopisu.

7.5.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Lékařské potvrzení o diagnóze
Příloha č. 2 – První plán péče o dítě ve škole

7.6.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí,
obsah Smlouvy je pro ně zcela určitým a srozumitelným a tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a
svobodně, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V …………………… dne …………………

_______________________
XY
Zákonný zástupce

V …………………… dne …………………..

________________________
XY
Ředitel školy

