
                      
 

Smlouva o zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování 
uzavřená mezi 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
Sídlo: Bezručova 585, 74901 Vítkov 
Zastoupena: Ing. Šárka Medunová, ředitelka 
IČ: 732 14 892  
(dále jen SVČ) 
 
a 
 
Jméno, příjmení:     datum narození: 
Adresa: 
(dále jen rodič) 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“):  
 

I. Preambule 
SVČ je realizátorem projektu „Dětský klub Frends SVČ Vítkov, p. o.“ (dále jen DKF), registrační č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007213 (dále jen „Projekt“), podpořeného z výzvy MAS Opavsko – 
Prorodinná opatření 2017 Operačního programu Zaměstnanost.   

  
II. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování za účelem zvýšení 
zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života v těchto 
aktivitách: 

1. Doprovod dětí ze školy do zájmového kroužku SVČ a zájmové aktivity v prostorách SVČ (max. 
3/týden) 

2. Doprovod dětí ze školy nebo kroužku do DKF (max. 3/týden) 
3. Pobyt dítěte v DKF v rozmezí od 13,00 do 18,00 hodin, pondělí až pátky dle rozpisu dětí (max. 

3/týden) 
4. Všechny tyto aktivity jsou pro účely této smlouvy a projektu nazývány jednotně DKF. 

 
III. Prohlášení rodičů 

a) Rodič prohlašuje, že patří do cílové skupiny projektu DKF, uvedené na přihlášce dítěte do DKF, 
což stvrzuje svým podpisem a zavazuje se doložit na první i druhé pololetí školního roku, ve 
kterém bude dítě využívat výhod Projektu, potvrzení o existenci zaměstnání, evidenci na úřadu 
práce či jiné potvrzení o rodiči samoživiteli. 

b) Rodič prohlašuje, že žije ke dni podpisu Smlouvy ve společné domácnosti s dítětem jménem  
 
…………………………………… nar. …………………….., které je ve školním roce 2017/2018 žákem 
přípravné třídy MŠ ve Vítkově nebo ZŠ ve Vítkově (dále jen dítě). Dítěti bude poskytnuta 
odpolední svačinka a pitný režim:  ANO   /  NE.  
  

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Aktivity dle čl. II Smlouvy je SVČ je povinno zabezpečit na základě přihlášky dítěte do DKF, kde rodič 

vyznačí požadavky vůči SVČ. 

2. SVČ je zodpovědný, že pečující osoba je zdravotně způsobilý/á jako osoba činná pro práci s dětmi.   

 



                      
3. SVČ je povinno seznámit rodiče s provozním řádem DKF a se všemi jeho případnými změnami tak, 

že bude permanentně zveřejněn u vstupu do DKF. 

4. Rodič je povinen předat nejdéle ke dni nástupu dítěte do zařízení „Potvrzení o postavení na trhu 
práce“, pokud bude dítě navštěvovat DKF celoročně, předá platné potvrzení také v začátku 2. pololetí 
školního roku. 
5. Rodič je povinen nepřítomnost dítěte hlásit nejdéle hodinu před plánovaným nástupem do DKF a to 
telefonicky na tel. čísla uvedená SVČ v provozním řádu.  
6. Rodič je povinen informovat SVČ o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Ředitelka SVČ je oprávněna 
vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z docházky.   
7. Rodič bere na vědomí, že pedagogický pracovník či dozorující osoba nepodává dítěti žádné léky.   
8. Rodič se zavazuje vyzvedávat po skončení péče dítě osobně, popř. předložit písemnou plnou moc, 
ve které bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě předáváno.  
9. Rodič souhlasí se zpracováním informací poskytnutých ve Smlouvě a Přihlášce do DKF pro potřeby 
„Projektu“ a s pořizováním fotodokumentace z činnosti DKF a s jejím předáním poskytovateli dotace či 
s případným zveřejněním na stránkách SVČ.   
10. Rodič je povinen zaplatit v dohodnutém termínu, ale vždy před nástupem dítěte na DKF příspěvek 
na péči v případě poskytování odpolední svačiny a pitného režimu.  Tento příspěvek činí 15 Kč/den. 
Případná doprava, vstupné a ostatními náklady, které nemohou být kryty z dotace OPZ, bude od rodičů 
vybrán před konáním plánované akce. Příspěvek není možné krátit. Příspěvek je vratný pouze 
v případě, kdy rodič minimálně den dopředu nahlásí absenci dítěte. 
11. Po ukončení projektu, budou osobní data skartována v souladu s podmínkami dotačního titulu a 
GDPR. 
  

V. Smluvní sankce 
 SVČ má nárok na náhradu škody způsobenou porušením podmínek smlouvy ze strany rodičů, které by 
vedly ke krácení příspěvku dotace, případně dalším sankcím ze strany poskytovatele dotace. Zvláště se 
jedná o poskytnutí nepravdivých údajů ohledně postavení rodiče/ů na trhu práce a jeho změnách.   
   

VI. Ostatní ustanovení 
  
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2019.   
3. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  
4. Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.  
 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  
 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  
 7. Přílohou této smlouvy je „Potvrzení o postavení na trhu práce“ vyplývající z čl. III a IV. Dále 
„Přihláška do klubu FRENDS“ a „Monitorovací list“. 
  
Ve Vítkově dne ………………..…   
   
 
…………………………………………………..    ……………………………………………………….. 
          Ing. Šárka Medunová       rodič 
      ředitelka SVČ Vítkov, p. o. 


